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Qbj©t®i 8 úbj,e, d, p,e 6,nt, t,rn„ é UH„ TOMADA DE PRgÇO p,r, cor,t„tação de
empresa especializada para execução da Revitalização da Praça Municipal do Município de
Cruzeiro do Iguaçu, com área de 5.556,18m2 , conforme planilha de execução e cronograma
financeiro.
R$ 1.300.228,38 (Um milhão, trezentos nlii, duzentos e vinte e oito reais e trinta e oito eentavos).
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PREFEITURA MUNICiPAL DE CRUZEiRO DO IGUAÇU - PR.

TERi\aO DE REFEREiVCiÀ
A

1 – ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO: O objeto do presente terlno é uma TOMADA DE
PREÇO para contratação de empresa especializada para execução da Revitalização da Praça Municipal
do Município de Cruzeiro do Iguaçu, com área de 5.556,18m2 , conforme planilha ce execução e
cronograma financeiro.

2 – JUSTIFICATIVA: O objeto do presente termo visa à execuçgo da Revitalização da Praça

Municipal do Município de Cruzeiro do Iguaçu, com área de 5.556,18m2, conforme planilha de
execução e cronograma financeiro, no valor máximo de R$ 1.300.228,38 (Um rnilhão, trezentos mil,
duzentos e vinte e oito reais e trinta e oito centavos).

3
F

CRITB:RIOS DE JULGAIWIENTO: Menor preço global.

4 – DOCUMENTOS DE
A

EXIGENCLAS.
QUALIFICAÇÃO TECNICA

r

E DEMAiS

a)

b)

prova de registro no Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Àgronomia –
CREA/Conselho de Arquitetura e Urbanismo – CAU ou demais conselhos técnicos aptos a
realizar o serviço;
declaraçgo de visita (Modelo em anexo), expedido pelo licitador. A proponen:e, através de
representante devidamente habilitado junto ao CREA/ CAU ou demais conselhos técnicos
aptos a realizar o serviço, quando da visita ao local da obra deve obter, por sua exclusiva
responsabilidade, toda a informação necessária para o preparo de sua proposta. Se a empresa
interessada ngo achar necessário fazer a visita técnica, a mesma deverá apresentar a Declaração
Formal de Dispensa conforme Modelo em anexo, responsabilizando-se o contratado pela
ocorrência de eventuais prejuízos em virtude da sua omissão na veri6cação do local de
instalação e execuçgo da obra.
Atestado de Capacidade Técnica-Profissional fornecido por pessoa jurídica de d:cito público
ou prIvado, (que não a própria licitante-empresa) de acordo cox1 o inciso II, §jQ do Art. 30 da
Lei n'’ 8.666/93, de haver o(s) profissional(is) técnico(s) executado obra(s) de característica(s)
semelhante/similar ou superior ao objeto licitado. Suá admitido o somatório de atestados
técnico pro6ssionais. O Atestado de Capacidade Técnico-Profissional deverá estar
acompanhado da respectiva Certidgo de Acervo Técnico – CAT, emitido pela entidade de
classe, da região onde os serviços foram executados, comprovando a existência de Anotação
de Responsabilidade Técnica - ART ou de Registro de ResporBabilidade Técnica - RRT pelo
serviço constante no Atestado de Capacidade Técnico-Proâsslonal apresentado proâssional
este que será oCa) responsável técnico(a) da obra. A ART - Anotação de Responsabilidade1

c)
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZEIRO m IGUAÇU - PR.

Técnica ou documento equivalente, por si só, não será aceita cono acervo técnicc proâssiona1,
pois não se caracteriza como um documento que comprove a encução de uma obra ou serviço.
declaraçgo de responsabilidade técnica, indicando o respons Mel técnico pela execução dos

serviços (Modelo em anexo) até o seu recebimento de8nitivo lnlo licitador,
a declaração, acima exigida, deverá(ao) ser acompanhada de “-Certificado de A@rvo Técnico
Pro6ssional– CAT” do responsável(eis) técnico(s) indicado, emitido(s) pelo Conselho
Regional de Engenharia e Arquitetura – CREA/ Conselho de Arquitetura e Urbanismo – CAU
ou demais conselhos técnicos aptos a realizar o serviço, de execução de, no mínimo, uma obra
de semelhante complexidade tecnológica e operacional equivalente ou superior à solicitada.,
comprovaç80 de vínculo, através de registro em carteira e ficha de registro ou contrato de
prestação de serviços, entre o responsável técnico pela execução da obra e a proponente. Para
dirigente ou sócio de empresa, tal comprovação poderá ser feita através da cópia da ata da
assembleia de sua investidura no cargo ou contrato social.

d)

e)

0

g)

5 – LOCAL E FORMA DE ENTREGA/EXECUÇÃO:
Avenida 13 de Maio sIn, Município de Cruzeiro do Iguaçu-PR Coordenadas GeoDrá6cas: LATITUDE:
25'36'54.83"S LONGITUDE: 53' 7'35.95"O

6 – CRONOGRAMA / PRAZO DE ENTREGA E VIGÊNCIA
Prazo de execução da obra é de 6 meses e prazo de vigência contratual é de 12 meses.

l– OBRIGAÇÕES:
• DA CONTRATADA: - Contratada deve cumprir todas as obrigações constantes nc Edital, seus

anexos e sua proposta, assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da
boa e perfeita execução do objeto e, ainda: - efetuar a entrega do objeto em perfeitas condições,
conforme especificações, prazo e local constantes no Edital e seus anexos, acompanhado da respectiva
nota âscal; - responsabilizar- se pelos vícios e danos decorrentes do objeto; - Substitu 1, reparar ou
corrigir, às suas expensas, no prazo üxado neste Termo de Referência, o objeto com avarias ou
defeitos; - Comunicar à Contratante, no prazo máximo de 30 (trinta) dias que antecede a data da
entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previro, com a devida comprovação;
- Manter, durante toda a execuçgo do contrato, em compatibilidade com as obrigações assamidas, todas
as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação. A CONTRATADA deverá
providenciar Diário de Obra como dispostQ nas condições do Edital.
• DO CONTRATANTE: - Receber o objeto no prazo e condições estabelecidos no Edital e seus
anexos; - Veriâcar minuciosamente, no prazo âxado a confOLnüdade dos bens recebidos
provisoriamente com as especificações constantes no Edital e da proposta, para fins de aceitaçgo e
recebimento definitivo; - Comunicar a Contratada, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou
ÜTeguladdades v@i6cadas no objeto fornecido, para que seja substituído, reparado ot corrigido; -
Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da Contratada, através de comissão/servidor
designado; - Efetuar o pagamento à Contratada no valor correspondente ao fornecimento do objeto, no
prazo e forma estabelecidos no Edital e seus anexos; A Administração Municipal não responderá por
quaisquer compromissos assumidos pela Contratada com terceiros, ainda que vinculados à execução
do presente Termo de Contrato, ban como por qualquer dano causado, a terceiros an decorrência de
ato da Contratada, de seus empregados, prepostos ou subordinad



i1 PCC C 4

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZEIRO DO IGUAÇU - PR

8 – VALORES DA OBRA: Valor máximo para execução do objeto: R$ 1.300.228,38 (Um
milhgo, trezentos mil, duzentos e vinte e oito reais e üinta e oito centavos).

9– FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DO CONTRATO:
O recebimento dos produtos, a fiscalização e o acompanhamento da execução do contrato,

será efetuado pelos engenheiros: Alexandre Tiezzi Zuntine CREA SP 5060516349/D CPF:
158.914.268-38- Telefone (46) 3572-8000 e Francisco Trevisan CREA RS 166156 CPF: 044.256.639-
50 Telefone (46) 3572-8000, a am de veriâcar a conformidade deles com as especificações técnica
dispostas no mesmo.

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.

10 – DADOS DA SOLICITAÇÃO:
– Data de envio do termo: 06 de março de 2023.
– Secretaria Municipal de Administração
– Telefone para Contato: (46)3572-8000
– Anexos a este Termo encontram-se os documentos que deram base à solicitação;

11 – AUTORIZACÃO

Cruzeiro do Iguaçu, 06 de março de 2023 .
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Da: Secretaria de Planejamento e Finanças
A: Contadora

Senhora Contadora,

SoIicito para informar sobre disponibilidade financeira para contratação de empresa
para realização da Revitalização da Praça Municipal, que atendem as especificações,
condições, quantidades e exigências constantes no termo de referência.

Cruzeiro do Iguaçu, 06 de Março de 2023.

)«~ N o(\ b

(Jecm Mun. de Planejamento e Finanças

Do: Depto de Contabilidade
Ao: Prefeito Municipal

Senhor Prefeito,

Existe disponibilidade orçamentária na seguinte dotação para 2023:

05 - Secretaria de Habitação, Urbanismo e Obras;
002 - Dpto de Urbanismo
15.451 .0006.1014 - Pavimentação e Obras Publicas;
44.90.51.00.00 Obras e Instalações

Autorizo, cumpridas as
formalidades legais. Encaminho
a/1

8PH/2 gg 3a o a •Em

/

/ %gg
Prdfeito
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Solicitação 39/2023
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SolicItação
Número

39
Solicitante
C;&SP Nan
588-6 eHLcn:DiR LHNAS DA SiLVA
Local

3001
Órgão

03 SECREFARU\ DE ADMiNtsTRAÇY-m
Fonn8 de pagamento
Descrição

30 DIAS AFC33 A EMiSSÃO DA NOTA FISCAL
Entrega
Local

Avenida 13 de Maio s/n, Município de Cruzeiro do buaçu-HR 030rdenadas Ckográflcas: LAiTrUDE
25'36'54.83''s LONGrrUDE 53' 7'35.95"o

P{gina1

npc3

Contratação de Serviço
Enitick) em

07/03/2023
Processo Gerado
Nüaeto

Quantidade de itens

1

77/2023

GABINEIE DO SECRErARIO

Tipo

[bpósi to bancário

Prazo

12 Meses

O objeto do presente termo é uma TOMADA DE PREÇO para contratação de empresa especIalizada para
execução da Revitalização da Praça Municipal do Municipio de Cruzeiro do Iguaçu, com área de
5.556,18m2 , conforme planilha de execução e cronograma financeiro .

Justificativa:

O objeto do presente termo visa à execução da Revitalização da Praça Municipal do Município de
Cruzeiro do Iguaçu, com área de 5.5S6,18m2, conforme planilha de execução e cronograma financeira,
no valor máximo de R$ 1.300.228 , 38 {Um milhão, trezentos mil, duzentos e vinte e oito reais e trinta
e oito centavos ) .

ai
HPe1:ÍÇ:{;

Código_ Nome
046463 O objeto do presente termo é uma TOMADA DE PREÇO para ccntratação do e

O objeto do presente termo é uma TOMADA DE PREÇO para contratação de elhpn 88
especializada para execução da Revitalização da Praça MunIcipal do MunIcipio de Cruzeiro do
Iguaçu, com área de 5.556,18m2 . conforme planilha de execução e cronograma fin8neei©.

Unidade Quarlidade Unitário Valor
UNID 1 .OO 1 . 300.228.38 1.300.228.38

TOTAL 1.300.228, 38
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ORÇAMENTO

Cliente: Prefeitura Municipal de Cruzeiro do Iguaçu

Endereço: Avenida 13 de Maio, 906, Centro, Cruzeiro do Iguaçu - Pr

Objeto: PoÉte em Aço Galvanizado conforme Descrição abaixo e figura no Anexo I.

Descrição
Quant,

(un)

ValorValor

Unitário (RS) 1 Total (R$)
Poste conforme descrição no desenho do Anexo I, em
Aço Galvanizado #16 02,5”, 7,am livre do chão, 0,5m

chumbado em sapata de concreto de 20x20x50. Com
01 luminária em Led IP66 100w e 01 luminária em Led

IP66 50w, Pintura eletrostática, devidamente
instalados

57.600,004.800,00

6..d Cmgiro do Iguaçu, 13 de fevereiro de 2023'

CAZENGE ENGENHARIA E
CONSTRUTORA LTDA - EPP

RUA ESPIRITO SANTO. 19 - CENTRO
CEP 85660-000 a

S VIZINHOS - PARANÁ A
HEaHKUH[2PJ

!UTORA LTDACAZENGE ENGENHA
1 -42CNPJ: 15.21

LUIZ ANT'
CREA. 17299/D

'1 .798.419-00CPF n'’
RG: 5.740.096-O

Representante Legal / Responsável Técnico

46. 3536-7677 l 9912-1418
Rua Espirito Santo , N'’ 19 - Centro
CEP 856611.800 . @®is Vizinhos - Paraná
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«PD
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ORÇAIVIEN TO

Cliente: Prefeitura Municipal de Cruzeiro do Iguaçu

Endereço: Avenida 13 de Maio, 906, Centro, Cruzeiro do Iguaçu - Pr

Objeto: Poste em Aço Galvanizado conforme Descrição abaixo e figura no Anexo I.

Item Descrição
Quant. Valor

(un) Unitário (R$)

Valor

Total (R$)

Poste conforme descrição no desenho do Anexo I, em
Aço Galvanizado #:16 g2,5”, 7,Om livre do chão, 0,5m

chumbado em sapata de concreto de 20x20x50. Com
01 luminária em Led IP66 100w e 01 luminária em Led

IP66 50w, Pintura eletrostática, devidamente
instalados.

1 12 5.000,00 60.000,00

J

Cruzeiro do Iguaçu, 13 de fevereiro de 2023.

oo1-871
-srro FeRREiRAJAQUe

lIETA. 1186 . CENTRaR.

8c6WaNH06 . d
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ORÇAMENTO
Cliente: Prefeitura Municipal de Cruzeiro do Iguaçu

Endereço: Avenida 13 de Maio, 906, Centro, Cruzeiro do Iguaçu - Pr

Objeto: Pergolado em Madeira ltaúba, conforme descrição abaixo e Projetos:

QUANTIDADE

5

DESCRI

PILARES EM MADEIRA DE ITAÚBA COM TAMANHO DE O,20XO,20CM POR 3,OOM DE

ALTURA SENDO QUE O,50CM FICARÁ À BAIXO DO NÍVEL DA DA

PILARES EM MADEIRA DE ITAÚBA COM TAMANHO DE O,20XO,20CM POR 3,30M DE

ALTURA SENDO QUE O,50CM FICARÁ À BAIXO DO NÍVEL DA CALÇADA.

VIGAS EM MADEIRA DE ITAÚBA COM TAMANHO DE O,15XO,15CM COM 12,90M DE

COMPRIMENTO CADA VÃO TOTAL, PODENDO SER DIVIDIDO EM 6 PARTES DE 2,15
M CADA VIGA PARA QUE SEIA ENCAIXADO EM CADA PILAR

VIGAS EM MADEIRA DE ITAÚBA COM TAMANHO DE O,15XO,225CM POR 5,55M DE

COMPRIMENTO

FORNECIMENTO DE MATERIAIS, EXECUÇÃO E INSTAÇ'ÃO DO PERGOLADO

O PERGOLADO DEVE SER ENVERNIZADO TODAS AS VIGAS E PILARES

Valor Total R$ 80.000,00

Prazo de Entrega: 60 Dias

Validade da Proposta: 30 dias

\b:9lls V \Z\1h1H 0

Dois Vizinhos, 15 de fevereiro de 2023.

lá /CÔNSTRUTORA LTCAZENGE ENG EH,

'37/0001 -42CNPJ n,9

'dNIO CAZELLALUIZ A
.PR 67299/DcH ’RC130

cpF/6'’ 971.798.419-oo
kG, 5.740.096-O

Representante Lega/ / Responsável Técnico

46. 3536.7677 l 9912'1418
Rua Espirito Santo , N'’ 19 - Centro
CEP 85660-000 - Dois Vizinhos . Paraná
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1. DADOS GERAIS

REVITALIZAÇÃO DA PRA(,,A MONSENHOR EDUARDO

LOCAL: AVENIDA 13 DE MAIO ESQ. RUA NOSSA SENHORA DE FÁTIMA,

QUADRA 32, CRUZEIRO DO IGUAÇU.

ÁREA: 5.556,18 M2

PROPRIETÁRIO' PREFEITURA DE CRUZEIRO DO IGUAÇU/PR

Prefeitura Municipal de Cruzeiro do Iguaçu - PR
Setor de Engenharia f)( tCC 15

2. OBJETO

O presente memorial tem por objetivo estabelecer critéüios, tipos de materiais,

bem como normas para a execução da REVEVITALia\(3,AO DA Pm\Ç,A

MONSENHOR EDUARDO no município de Cruzeiro do lgLaÇU - PR.

3. DISPOSIÇÕES GERAIS

Conjunto de normas, instruções e procedimentos técnicos para a execução de

serviços. Os materiais a serem empregados, as obras e os serviços a serem

executados deverão obedecer rigorosamente:

a) Às normas e especificações constantes deste caderno;

b) Às normas da ABNT;

c) As disposições legais da União, do Governo Estadual e do Município onde será

realizada a obra;

d) Aos regulamentos das empresas concessionárias;

e) Às prescrições e recomendações dos fabricantes;

f) Às normas internacionais consagradas, na falta das normas da ABNT;

g) Às normas regulamentadoras do Ministério do Trabalho; para elaboração das

estratégias sustentáveis deverão ser seguidos os manuais e recomendações do

CBCS (Conselho Brasileiro de Construção Sustentável). No caso de divergência

de informações entre os desenhos de execução dos projetos e as especificações,

prevalecerá primeiramente o contido nas especificações, seguido da planilha

orçamentária e, por último, dos desenhos.

4. LIMPEZA DO TERRERO

SERVIÇOS DE RESPONSABILIDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL:

Será feita a retirada das lajotas hexagonais e paver existentes de toda a área da

praça, remoção das lixeiras existentes, postes de iluminação existentes no interior da

praça e equipamentos da academia de idosos e parque das crianças, sendo que todos

os equipamentos deverão ser instalados novamente no final da obra, nos seus
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respectivos lugares, onde fica de total responsabilidade da Prefeitura Municipal de

Cruzeiro do Iguaçu o serviço descrito à cima.

Prefeitura IMunicipal de Cruzeiro do iguaçu - PR
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SERVIÇOS DE RESPONSABILIDADE DA EMPRESA CONTRATADA:

1) Remoção de caixa de alvenaria existente;

2) Remoção da grama de toda área da praça;

3) Arrancamento de todos os meios fios de concreto;

4) Remoção de árvores especificadas em projeto;

5) Depois do terreno limpo e sem todos os itens descritos à cima, deverá ser feito

o reaterro manual apiloado com soquete e nivelado para assim ser executado o

próximo passo;

6) Todos os canteiros deverão ser marcados utilizando os gabaritos de tábuas

corridas pontaletadas a cada 2,aDM.

5.

1)

2)

3)

4)

MEIO FIO INTERNO EM CONCRETO

Depois das vaIas escavadas e limpas é necessário fazer toda a caixaria de

madeira serrada com 0,30CM de altura para dar formato e sustentação para a

estrutura em concreto que receberá;

Após as caixarias finalizadas será feita as armaduras na forma de treliça com

altura de 120,C)MM e com diâmetro dos banzos superiores e inferiores de

6,C)MM e diâmetro da diagonal de 4,2MM;

Em seguida, as caixarias serão concretadas sendo que o preparo mecânico

será feito na betoneira e após finalizadas;

A cura do concreto deverá ser no mínimo 7 dias.

6.

1)

2)

3)

4)

MEIO FIO EXTERNO E SARJETA

O meio fio e sarjeta (0,15 m x 0,30 m), serão moldados in loco, em trecho reto

com extrusora, sendo 0,15 cm de base e 0,30 cm de altura.

O concreto deve ser lançado sobre o lastro de brita de 5 cm de espessura

devidamente compactado.

As dimensões da sarjeta ou sarjetão devem ser mantidas cor auxilio de peças

de madeira, previamente modeladas de acordo com o projeto.

A superfície da sarjeta deve ser lisa, com declividade adequada, apropriada

para o escoamento das águas pluviais.

7. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
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1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

Os postes decorativos deverão ser instalados conforme medidas apresentadas

em projeto, os mesmos deverão ser chumbados em sapatas de concreto, com

pintura eletrostática e com iluminação;

Deverá constar uma entrada de energia elétrica para alimentar todos os

postes;

Os eletrodutos flexíveis corrugados para a rede de distribuição de energia

elétrica deverá ser enterrada;

Cada poste terá uma caixa elétrica retangular enterrada em concreto pré-

moldado e fundo com brita;

O cabo de cobre que será interligado em todos os postes para a distribuição

deverá ser de 16MM2, anti chama 450/750V;

Será necessário apenas um disjuntor monopolar tipo D[N, com corrente

nominal de 50A para todos os postes;

Apenas un quadro de distribuição de energia em chapa de aço galvanizado de

embutir, com barramento trifásico, para 12 disjuntores;

8. CALÇADA INTERNA E EXTERNA

Pavimentação intertravada de blocos retangulares

de concreto 10x20cm de cor natural sobre coxim

de areia;

1
1)

2)

3)

4)

5)

O terreno que deve estar regularizado e devidamente compactado;

Espalhar uma camada de areia de 3 cm a 5 cm, em linhas transversais em

relação à direção do tráfego;

As peças devem ser assentadas sobre o lastro de areia, encaixando

perfeitamulte, formando fiadas e mantendo a homogeneidade da espessura

das juntas

Preencher as juntas com areia, saturando completamente os intervalos dos

blocos;

NBR 9781 - Peças de concreto para pavimentação.
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Piso Tátil:

Pavimentação intertravada de blocos retangulares

de concreto 10x20cm de cor colorida sobre coxim

de areia;

Sinalizaeão tátil

/vaiii;

–S®ea

LeIto 'anoçável

6) NBR 16537 – Acessibilidade – Sinalização Tátil do piso – Diretrizes para

elaboração de projetos e instalação.

7) ser antiderrapante, em qualquer condição, devendo ser garantida a condição

antiderrapante durante todo o ciclo de vida da edificação/ambiente, tanto em

áreas internas como externas;

8) ter contraste de luminância em relação ao piso adjacen:e, para ser percebida

por pessoas com baixa visão;

9) O piso tátil deve ser centralizado no passeio entre meio os blocos intertravados

de cor natural;

9. MODIFICAÇÃO DA RUA NOSSA SENHORA DE FÁTHUA E CALÇADAS

LATERAIS

GU 14 (rLeIQiJ_Q)
CONCRETO

GUIA (MEIO FIO)
; CONCRETO

20 20

PLACA EM CONCRETO
PASSAGEM DE ÁG PLACA EM CONCRETO

1) Depois das vaIas escavadas e limpas é necessário =azer toda a caixaria de

madeira serrada com 0,30CM de altura sendo que precisará ser feito um

encaixe nos meios fios laterais para receber a placa de concreto que

servirá para o escoamento de água;
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2) Após as caixarias finalizadas será feita as armaduras na forma de treliça

com altura de 120,C)MM e com diâmetro dos banzos superiores e inferiores

de 6,0MM e diâmetro da diagonal de 4,2MM;

3) Em seguida, as caixarias serão concretadas sendo que, o preparo

mecânico será feito na betoneira e após finalizadas;

4) A cura do concreto deverá ser no mínimo 7 dias.

Prefeitura Niunicipat de Cruzeiro do Iguaçu - PR
Setor de Engenharia

;] fi f ' 1-

\ ' \# L+ 0
dp

10. BASE EM CONCRETO PARA O LETREIRO DO MUNICIPIO

1 ) Primeiramente deverá ser escavado o solo manualmente para em dar inicio a

execução da viga baldrame, incluindo escavação para a colocação das fôrmas

em madeira serrada;

2) Logo depois das fôrmas já colocadas, a armação da viga baldrame será com

AÇO CA-50 de 10MM;

3) Em seguida será feita a concretagem sendo que a cura do concreto deverá ser

no mínimo 7 dias;

4) Após a cura, a base será desformada;

5) Logo, o chapisco será aplicado na estrutura de concreto, com colher de

pedreiro;

6) A massa única será o próximo passo, onde será aplicada manualmente em

todas as faces da estrutura;

7) Deverá ser aplicado manualmente o fundo selador acrílico;

8) E por fim, a aplicação da pintura, com tinta látex acrílica, sendo duas demãos.

11. MOBILIÁRIOS E PERGOLADOS

1 ) Os bancos serão feitos em madeira de ltaúba e com pés de ferro fundido, com

as medidas especificadas em projeto;

2) Deverá ser feito a instalação e chumbados nos seus devidos lugares,

especificados em projeto.

3) As lixeiras deverão ser compostas por 4 (quatro) lixeiras cada módulo de 60L,

com cores diferentes uma da outra;

4) O material deverá ser em Polietileno de alta densidade ou Polipropileno;

5) Em seguida deverá ocorrer a instalação das mesmas;

6) Para a instalação dos pergolados, deverá ser feita a escavação linear e a

estrutura deverá ser feita uma sapata para cada pilar para manter os pilares

devidamente fixados:
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7) Todos os i)ilares deverão ficar o,50 cm à baixo do nível do solo, seguir

detalhamentos conforme projeto e conferir medidas in - loco;
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12. PARQUE CRIANÇAS

1) Deverá ser retirada a grama sintética existente do local, em seguida fazer a

limpeza adequada para assim receber uma nova grama sintética.

2) Na alvenaria existente, a mesma deverá ser lixada para eliminar toda a pintura

existente até deixa-la uniforme;

3) Deverá ser aplicado manualmente o fundo selador acrílico;

4) E por fim, a aplicação da pintura, com tinta látex acrílica, sendo duas demãos.

13. ACADEMIA DE IDOSOS

I) Escavação manual de vala para viga baldrame, incluindo escavação para

colocação de fôrmas;

2) Será feito estaca com broca de concreto, escavação manual com trado concha,

corn armadura de arranque;

3) Em seguida será feita a montagem das fôrmas em madeira serrada e em

seguida, logo após será feita a montagem da armação da viga baldrame em

AÇO CA-50 de 10MM, e assim poderá receber a concretagem.

4) Deverá ser feito o reaterro manual com soquete e deverá ser feita a

impermeabilização de superfície com emulsão asfáltica;

5) As fôrmas dos pilares deverão ser preparadas para receber a armação de pilar

e em seguida a concretagem dos mesmos;

6) A alvenaria será com blocos cerâmicos furados na vertical de 14x19x39 cm

com espessura de 14 cm e argamassa de assentamento com preparo em

betoneira;

7) Logo, o chapisco será aplicado na estrutura de concreto, com colher de

pedreiro;

8) A massa única será o próximo passo, onde será aplicada manualmente em

todas as faces da estrutura;

9) Deverá ser aplicado manualmente o fundo selador acrílico;

10) E por fim, a aplicação da pintura, com tinta látex acrílica, sendo duas demãos.

11) O Solo deverá estar nivelado para receber o contrapiso que será de preparo

mecânico com betoneira de 400L, deverá ser aplicado a argamassa e nivelado

e receber o acabamento final;
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12) Depois da argamassa curada e a superfície limpa, estará pronta para receber

a grama sintética.
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14. PAISAGISMO

1 ) Por fim, será feita a plantação de grama em todos os canteiros especificados

em projeto, será utilizada a Grama Esmeralda em placa.

15. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Qualquer item omisso, deverá ser consultado a equipe de Engenharia da Prefeitura

Municipal de Cruzeiro do Iguaçu – Paraná.
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BDI - Bonificações e Despesas Indiretas

Edital :
N' Contrato de Repasse:
Tomador:
Empreendimento:
Local da Obra:
Empresa Prop.:
CNPJ:
Data Base:

c :

! Construção de Praças
: Urbanas, Rodovias,
f Ferrovias e recapeamento e
pavimentação de vias
urbanas:

Lei Ordinaria 1052 de2002 Código Tributário,Tabela II item F)
estimativa de percentual da base de cálculo para o ISS:

Base de cálculo, respectiva alíquota do ISS:

Item Componente do
. BDI

Mc raI rjgIJa @ Central
Seguro e Garantia
RisoS
Desl Financeiras
Lucro
11 : PIS e COFINS

!2: ISSQN (conforme legislação municipal)
3: Cont.Prev s/Rec.Bruta (Lei 12844/13 - Desoneração)

BDI - SEM Desoneração da folha de lamento
o

Declaramos que esta planilha foi elaborada conforme equação para cálculo
do percentual do BDI recomendada pelo Acórdão 2622/2013 - TCU,
representada pela fórmula abaixo.

BDI - SEM Desoneração = [(1 +AC+S+G+R)X(1 +DF)X(1+L)/(1-11-12)]-1
BDt - COM Desoneração = [(1 +AC+S+G+R)X(1+DF)X(1 +L)/(1-11-12-13)]-1

Declaro que a alternativa adotada é COM Desoneração
e que esta é a mais adequada para a Administração Pública.

{An1fx
1

Carimbo e Assinatura CREA/C:AU:

Responsável Legal:
Carimbo e AssInatura

(? 1:1 (

TP .xxx
r

;u - PReEiCir
o

v
L

95.589.230/0001 44
17/02/2023

J

Informe a base de cálculo do ISSQN.

2 x Sobre os serviços.
Sobre a mão-deobra.

Informe a ocorrência da DESONERAÇÃO da
folha de pagamento. Lei 12844/2013.

1
1 0 SEM Desoneração.

x COM Desoneração.
1

30100%

5,00%
J

Intervalo de admissibilidade

l')Quartil! Médio :3c’Quartil

3,00% : 4,00% 5,50%
1

Valores
Propostos

3,00%
1 ,00%
no
Mo
mo

0,80%
Mo
l ,00%
Mo

0,80%
@o
0,59%
no

0,80c70

1 ,27%

Mo
Mo

3l65%
5,00%
4,50%

24,33%
30,77%

=
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QUADRO DE COMPOSICfiO DE INVESTIMENTO

EdItal :
N' Contrato de
Tomador:
Empreendimento:
Local da Obra:
Empresa Prop.:
CNPJ:
Data Base:
BDI Adotado

Tf1) eXxx

1 Recursos proprios

figli:Vzn:çT:nJ::g 1: 1=pz;fra do Iguaçu - PR
1 AvenIda 13 de MaIo

1 Área da obra:
iValar Tot. el BDI:
1 Custo R$/m2

j

R$A I.300.228.38
m4

'!;

g
3

5

nBB
134.737

J

6 : PARQUE CRIANÇAS
7 : PARQUE IDOSOS

81 BASE EM coNCRrro PARA LEIREIRO DO MUNICiPiO

9 : MOBILIARiO E PERGOLADO

10:MODIFICAÇÃO DE RUA E CALÇADA

320%
11,6@
0,6698

27,03%

10,65%

41.663.50

151.103.29

8.589.78

351.421 .83

138.480.38

650.633,10

801.736.39

810.326.17

1.161.748.001

1.300.228.38 :

08 Fc

Carimbo e Assinatura CREA/(:AU:

r
Carimbo e Assinatura
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Edital :
N' Contrato de
Tomador:
Empreendimento:
Local da Obra:
Empresa Prop.:
CNPJ:
Data Base:
BDI Adotado

M lá

25X2.OO M74209/1

IUASMBARno DE
AF IO/2018CORRiDAS PoifrALrrADAS A CADA 2.DOM - 21 .2 99059 M

1.3 'COMP. 1_

1.4 100981

976252.1.2

n2

3.1.1

.42407
:3.1.2

92396

:3.2.4 :94265 l;XIRUSORI. 15 CM BASE x bo CM ALTURA. AF_06/2016 1 M 215.001 50.02 l 65.41 14.063.15i

1 EmmaIRnmTEM)nmm®nM
. CHÃO. o.5M CHUM3ADO EM SAPATA DE coNCRFro DE 20x20x50. COM oi
LUMiNÁRiA EM LED ip66 ioow E or LUMiNÁRiA EM LED lp6650w. COM

.PibrruRA ELrrROSTÁTiCA E DEViDAMEhnE iNSTALADO. UN
-)TATTTp-cRm:mm-m
iFORNEciMEbrro E iNSTALAÇÃO. AF_lO/2020 w

c o EmA(fÃO.
HE COM CAIXA DE
SOBREPOR. CABO DE 16 MM2 E DisJUvroR DiN 50A (NÃO tNCLUSO o
POSTE DE coNCRrro). AF_07/2020_m 1 UN

EL–ET–RtiCmO–FLEXiVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (i i/2-), PAW\ REDE

EbnERRADA DE oiSTRiBuiÇÃO OE ENERGiA ELÉTRiCA - FORNECiMENro E
INSTALAÇÃO. AF_12/2021 M

E ADO, 16 MM. ANn4HAMR 450/750 V.

1 PARA DiSTRIBUIÇÃO - FORNECIMEIWO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

I MOLDADO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: O,3XO,3XO,3 ML

À
6ALVANIZ,o,DO. DE EM8'LmR. COMBARRAMElnO TRtFÁSlt30. PARA 12

DisJUMroRES DIN iOOA - FORNEciMEi\no E iNSTALAÇÃO. AF_iOn020

rAF 12/2020

1

M

COTAÇÃO

'4.1.1

!93659'4.12

101903
14'1'3

101506
.4.1.4

'97667
.4.1.5

.4.1.6 :92981

'4.1.7 !97881

4.1.8 I01875

-5.1

5.1.1

1.2

5.1.3

PLANILHA ORCAMENTARIA

RI

Prefeitura MuniciDal de Cruzeiro do Iguaçu . PR

RevItalização Praça Municipal
, Avenida 13 de Maio
tPREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZEIRO DO IGUAÇU - PR
95.589.230/000144

J

17/02/2023
30l771%

N}F}#}gÊ§:iIi@ 1 }};;}+t!!Tj

BARRACÃO DE OBRA PARA ALOJAMEVro / ESCRiTORiO, piso EM PiNHO
3A. PAREDES EM COMPENSADO iOMM. COBERTURA EM TELHA AMiAFro

R h
BAScuLAlçrE 6 w .CARGACOMESCAVADEtRA HIDRAULICA (CAÇAM3A

DE o.80 w / 111 HP) E DESCARGA LiVRE (UNiDADE: M3}. AF_07n020

iNe

'lb/B

mMHM
Q O DE BLOCO. DE FORMq
MECANIZADA, SEM REAPROVEiTAM EMO. AF_12n017 iM3

LiMPEZA MECANiZADA DE CAMADA VEGFiAL, VEGrrAÇÃO E PEQUENAS

0

TMSTn
. AF_05/2021 IM3

TREE-gmn)RÃtTLIW®WmMHTFETcTs-
iBANZOS INFERIORES E SUPERIOR = 6,O MM, DIAMETRO DA DIAGONAL = 4,21
: MM l M

MObrrAGEM E DESCOMiAGEM DE FORMA PARA ViGA
AF_06/2017 IMIBALDRAME, EM MADEIRA SERRADA. E=25 MM, 4

nc Cl
IAVrEME}\

PAVER

0
F

RrrANGULAR COR NATURAL DE 20 x 10 CM. ESPESSURA 6 cia
.AF_10/2022

UN

1 UN

raRE COMmsBgiRi1:11BEDE
: DaMn RO MAIOR ou IGUAL A M E MENOR QUE o.40 MAF_05n018

COMCDE
iDiÃMrrRO MAiOR ou IGUAL A o.40 M E MENOR QUE o.60 MAF. 8

E!!M[emM ESMERALDA EM PLACA

EnERNAS DE CASAS. AF. 114

g13g$}€1

466.081356.41

546.6010.oo

12.00

47.1914.45

U A

24.00 421.75

1

7899800.00

4.900.0012.00

1.00 26.72

l.001 282.85

2.046.331.oo '

1 .140.51

380.00

104.99'’"

1.001

T

524.1 5

7.147.90714.79 '

' 11.35 136.208.68

16.22 17.012.02

891.71

1::: 1:1

61.71

A

13.236.481551.52:

8.360.00110.45.

11

3.16 7.170.77 -

1 69.547.03

76.892.766.407.73

34.941 34.94

369.88369,88i

2.675.9912.675.99 '

13.150.08111.538.82

7.577.20119.941 5.25

1.647.60'137.30

685.43685.431
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'7ô1

' 7.1 .1

' 7.1 .2

7.1.3

7.1.4

7.1.5

' 7.1.6

' 7.1.7

17.1.8

7.2

7.2.1

'7.22

' 7.2.3

17.2.4

7.2.5

7.2.6

17.2.7

'7.3

17.3.1

7.4

7.4.1

7.5.1

7.5.a

' 7.5.3

7.6.1

:8.1.4

: 8.1.5

8.1.6

8.1.7

1 96527

101174

196536

96546

96557

• 96557

: 96995

92720

92778

292447

96546

92762

• 98557

103324

87630

1”'”
87547

88415

COMP. 3

88415

88489

DUAS DEMÃOS. AF_06/2014P.

]vIaBM
12MM 60.000 PONTOS POR MErRO 4 E 5MM

BASE LATEX ESPECIAL E RESINA ACRILtCA

INFRAESTRUTURA
EbCAVAÇAQ IVbRF

ESCA’
EneaFI 1DE AF_06/2017

IMANUAL COMTRADO CONCHA. COM ARMADURA DE ARRANQUE.
1 AF 05/2020 M

I

IBALDRAiÚE, EM MADEiRA SERRADA, E=25 MM. 4 LmLiZAÇ,ÕES. AF_06/2017 M2

50 DE 10 MM - MoiçrAGEW AF _06/2017 iKe
\boA u =3, r i\
30 MPA, COM USO DE BOM3A LAN(,'AMENTO,ADENSAMENTO E
ACABAMENIO. AF 06/2017

m8 Elm
30 MPA, COM USO DE BOM3A LANÇfAM=NTO,ADENSAMENTO E

.ACABAMEbrro. AF 06/2017
REATERRO MANUAL APiLOADO COM soQurrE. AF l02017

1= la
IM3

FESTT

IM3

IuB
UE

[DEMÃOS AF_06/2018

RESINADA. E = 17 MM.CHAPA DE MADEIRA

EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MENOR OU IGUAL A O.25hF .
LANÇAMEFro. ADENSAM Euro E ACABAMEHro. AF_12e015

.coNCRrro ARMADO EM UMA EDiFiCAÇÃO TÉRREA ou SOBRADO

LfriuzANDO AÇO CA.50 DE 10.o MM - MOHrAGEM, AF_12n015 IKG

iPoiviALrrE DE MADEiRA. pÉ.DiREiTO SiMPLES. EM MADEIRASERRADA. 2

coNCRrro ARMADO UrILiZANDO AÇO CA'50 DE 10.o MM - MONIAGEM.

. AF_06/2022 1 KG

= A fiTBS Fa Fn

i @ M F= 1:33 Hç

ILfrILIZAÇÕES. AF_09a020 m
13:a

150 DE 10 MM- MOifrAGEhA AF_06/2017 m
ÍIK![; E

INB

;;iii;1;'';;7;8:â
.ALVENARIA

B

73BIBi!&{nau=U•ZKqWJmE.]L•jeLSEx@una

P

'VERTICAL DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE
IASSENÍAMENTO COM PREPARO EM BEFONEIRAp AF12/2021

a E
IM2

@4

1 PISO

MECÂNiCO coM8rroNEiRA400 L.ÃpucA'DO EMÂREAS SEéÀS SOBRE

Fa

WE. ADEF§WO. ACABAMEIfro NAO REB) RÇAW 3CM

AF-

4 E 5MM12MM 60.000 PORTOS POR MnRO
BASE LATEX ESPECIAL E RESINA ACRILICA

IM2

llbrrERNAS. COM COLHER DE PEDREIRO. ARGANnSSA TRAÇO 1:3 COM
i PREPARO EM BrrONEiRA 400L. AF_lO/2022

I1 :2:8. PREPARO MECÂNICO COM BrrONEIRA 400L, APLICADA

COM EXECUÇÃO DE TAUSCAS. AF_06/2014

Fmi

MANUALM:ME EM FACES ibrrERNAS DE PAREDES. ESPESSURA DE iOMM.

Mg ©2

n2

IM2_EXFERNAS DE CASAS. AF_06e014

PAREDES. DUAS DEMÃOS. AF_06/2014

i.i/2-, ALTURA i.2M. FiXADOS A CADA 2M EM BLOCOS DE coNCRrío.
ICOM TELA DE ARAME GALVANIZADO ONDULADA, FIO 2,77MM (12 BWG) E 1

IIvULHA 5X5CM. SOLDADA SOBRE CANrONEiRA DE FERRO E TUBO DE AÇO
IGALVANlzADO. COM COSTURA. OIAMrrRO 1.r/2". FIXADO EMESTRLrruRA

1

B:: SqIEbnAÇÃO’ COMSOLDA' CONFORME AS ESPECIFICAÇÕES EM M2 I 50B7 360.92 471.981 24.056.82:
F

gim–i
'0 DE FÓRMl AF_06/2017ESCAV, PARA CO

4
AF__06/2017EM MADEIRA SERRADA. E=25 MM. 4

A
AF_06/201750 DE IO MM

E30 MPA. coM uso DE BOMBA LANÇAMEhrro,
AF-

W
TRAÇO 1:3 COMIVIERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO,

400L. AF_10/2022PREPARO EM

400L. APLICADA1 :2:8. PREPARO
DE IOMM.EM FACES iHrERNAS DE PAREDES

DE TALiSCAS. AF_06n014 IM2

DE CASAS. AF_06/2014

WDêfS. DUAS DEMÃOS. AF

140.58 154.41214.501 107.

i o i
BWSÉ

4.00 136.48

20.DOi

g2.oo:

135.74

84.31

87.94

87.94

87.941.54

1 87.94

54.47
1.54

3.08

151.6539.20

433.04 11.37

14.67172.76

232.14

13.69

22.00

135.74

11.75

54.47

1.54

29.70

3 5 g o o 1 7 7 t 5 2

IOie73 37+82

1 57.32 _4.32

57.32 l 22.gl

57.32 3.56

4.17

1' ' f

1\
z_ \+/

178.47 ' 71 3.88 ;

2.205.00

2.530.00m
110.25

115.00

115.00_

1 77.101115.00.

177.10
219.39

1 15.00 t

71.23.

2.115.53

7198.31

175.82:

3.313.54

566,291

19.181

6.678.54

2.429.75

303.57'

17.90

23.67 '

2.115.53 ;

15.37

71.231

3.547.95 'IOI.37'

8.147.5549.46

323.86 .5.65i

1.717.31

267.11

29.96;

4.66'

729.42

71.23
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COMP. 5

COTAÇÃO

.caT,

ICOTAÇÃO

94965

103670

g(gl18! {3H1 iS?!}E;;;!!LEX:
BANCO DE rrAUBA COM 6

a x 7CM CADA RiPA UN 28.00

DE 60 LITROS CADA UMA. COM TAMPA (VAI E VEM). OS
CESTOS SÃO EM 10 DE ALTA E

w. POSSUM ESTRLrruRA EM AÇOCOM
AZUL. AMARELA E VERDE. COMGALVANIZADO. CORES:

51261.84

'9.3

9.4

tÍÍgj s

ro.l

1 RTIE DE MATERIAIS
PitvruRA E 0. SEGUIR EXECUI UN

3€ ::É;M
8:é

102.654.45 205.3010

;lá:ITAU

mBEE
1) - PREPARO COM BrrONEiRA 400 L.

AF 0512021

NÇAMÉt
EM AF 02e022

10.1.1

10,1 .2

447.92 :

346.11 1.142.16
# At3= = r a n
BUEIRO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA. E = 17 MM. 2
LrnuzAçõES. AF_07/2021 :Na
MEIO FIO EM CONCRETO ARMADO

10.1.3 102727
10.2

14.20 97.67 127.72 1.813.94

' 10.22
1 0.3

IO 3 l '92398

IO 32 193679

IBANZOS INFERIORES E SUPERiOR = 6.o MM, DIAMrrRO DA DIAGONAL s 4.2:
1 MM M
PAVER

R=rANGULAR COR NATURAL DE 20 x 10 CM. ESPESSURA 8 chi
AF_lO/2022 ihe

S

RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM ESPESSURA 6 CM AF_10/2022 IW

348.00 7.99

745.48 62.64

17.38 65.76

1

IO.45i

81.91

85.99'

3.636.60 '

61 .062.27

1.494.51

RETAFWIAR COR N/WIBAI, DE Z IM 10 CM,

AF_10/2022

m
73%@ 17;ãw

24.417.37

m=;iãí3
M8 92É 1

fiZTo
Carimbo e AssInatura

Responsável Legal:
Carimbo e Assinatura



1 SINAPI

SINAPI.1

SINAPI

SINAPI r

SINAPI

SINAPI

SINAPI .

1

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

Kr"
SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

L OS

COMPLEMENTARES
88261

88264

88315

88316

7194

ELrrRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 1

COMPLEMENTARES

.SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
TE[RTEiFr5RocíMENTTDNDDmDT=rMW
DE 2,44 X 1,10 M (SEM AMIANTO)

: PARAFUSO ROSCA SOBERBA ZINCADO CABECA

ICHATA FENDA SIMPLES 3,8 X 30 MM (1.1/4 ")
LHAiA/PAiNEL LUMrLNSALiA rLAb i iFiLALiA

(MADERiTE PLAn iFiCADO) PARA FORMA DE

CONCRETO+ DE 2200 X 1100 MM, E = IOMM

' FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE

'750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M
CURLIAU UE LUb tCE, FLEXtVEL, IUKULIU/ CLASSE

14 OU 5, ISOLACAO EM PVC/D. 300 V, 2
CONDUTORES DE 2.5 MM2

UB 3vDncrvr\ 1 lrv tJ\IAP\Vf CITI

FERRO COM ACABAMENTO RESINADO. SEM

MACANrrA, SEM CiLiNDRO, iNCLUiNDO CHAVE
'TIPO SIMPLES

•2,5 X 23' CM EM PINUS, MISTA OU

DA REGIAO - BRUTA

TiPO NEMA, MONOPOLAR 10 ATE

TENSÃO
LISO INCOLOR 2 A 3 MM - SEM

11056

1346

21127

11891

11467

'ABUA

DISJUNTOF

30A
VIDRC

COLOCACAO
PREGO DE ACO

1/4 X 10)
POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2

800 X 2100 MM, DE 35 MM A 40 MM DE

NUCLEO SEMI-SOLIDO

CAPA USA EM HDF,

EM PRIMER PARA PINTURA

CADEADO EM ACO GALVANIZADO,

COMPRIMENTO DE 3 1/2"

ESPESSURA,

0),

ACABAMENTO

'TOMADA 2p+T iOA, 250v. coNJUFro MONTADO

PARA SOBREPOR 4’' X 2" {CAIXA + MODULO)
LUNJUN IU AKKUELAb ut VELPALAU 5/Ab" IARA

;TELHA FiBROCiMENTO (UMA ARRUELA MrrALiCA i

E UMA ARRUELA PVC - CONICAS)
iN i EKNUr iuK SiMPLES iUA, zsuv, LUNJUN i u

MONTADO PARA SOBREPOR 4'' X 2" (CAIXA +

MODULO)

-VIGA '7,5 x 15 CM EM PINUS, MlgrA ou
;EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA

'PONTALErE -7,5 x 7,5- CM EM PiNUS, MiyrA ou
EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA

’soQurrE DE PORCELANA BASE E27, FiXO DE

'Trío, PARA LAMPADAS

COM LARGURA DE 35 MM E ALTURA DE APROX

.30 MM, HASTE CEMENTADA tNAO LONGA), EM

12147

1607

128

4448

4491

12296

12

5085
EMPEKALJU LUM DiAMErRO DE APROX 6lo

MM, INCLUINDO 2 CHAVES

COMP. 18

COMP. 19

COMP. 20

PINHO DE TERCEIRA I„ X 12„ E I„ X 9„

A
'COR

P

H

H

H

H

M2

UN

M2

UN

M2

UN

M

UN

M2

KG

UN

UN

UN

a

UN

M

M

M

UN 0800580 29877

6.34000 1

0,30

1 0,07000

7,03000

0,14300

1,28000

0,38600

0,02400

0,53600

0,00580 20.16

0,25000 7,66

0,00570

0,00570

“”'" I
0.01150 215,24 2,48

0,00580

0,00570

0,21400

0,01150

1

0,70000

0,90000

0,04610

i- 1 ( ) ( f 1
/

27,58

29,48

28,93

22,71

27,75

0,06

174,86

8,84

2,03

159,65

3,97

0,08

1

45,21

5,97

5,13

17.45

0,14

2,75

0,12 1

1,92

0,08

0,67

2'10

13,90

T

118,12

21'02

6,70 0,04

0,09

0'04 1

16,62

1

0,20

11,18 0,13

17,96

6,78 1

4,87

12,57

6,10

0.22

0.17
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SINAPI-l

SINAPI.1

1

SINAPI.1

SINAPI-l

SINAPI-l

SINAPI-l

SINAPI-l

SINAPI.1

SINAPI.1

IAPI.1

1 SINAPI-l

SINAPI.1

SINAPI-l

SINAPI.1

SINAPI-l

SINAPI-l

SINAPI.1

SINAPI-l

ago/19

E

8%ãé

PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2

H IJ1:1111 ?(1 :: 12 1F 1h 4 1[1 r) 1F l lEl 111 hI AnA DA nFI HAnA # 7 RYan

CM (i x 12 '') PiNUS, M iyrA ou EQUiVALENTE DA

'%98RcO GALVANIZADO COM COSTURA,

'CLASSE MEDIA, DN 1.1/2", E = '3,25' MM, PESO

- ’3,61 * KG/M ÍNBR y}RPI
ICANTONEIRA FERRO GALVANIZADO DE ABAS

IIGUAIS. I" X 1/8" IL X E} . r.20K6/M
ELrrRODO REVESTiDO AWS . E6013, DiAMrrRO
IGUAL A 2.50 MM

-TELA DE ARAME ONDULADA, FIO ’2,77- MM (12
!WGt, MALHA 5 X 5_CM, H_F_2 M

FUNDO sINTrrlCO NIVELADOR BRANCa

PINTURA ESMALTE mo
;_C)_BBE_SIJ_PEBFICIEMETAUCA

1

5075

6188

KG

M2

M

M

KG

M2

M2

M2

7697

567

11002

7164

84657

73924/1

MaRiE
PEDREIRO COM ENCARGOS COMP

.SOLDADOR COM ENCARGOS

0
'ARES

COMP
mr RI

AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO

F

TOTAL

88317

88316

m
CLASSE MEDIA, DN 1.1/2", E = '3,25- MM, PESO7697

1
V E ABAS

IGUAIS, I" X 1/8" IL X E) . 1,20KG/M

ELEÍRODO REVErtiDO AWS - E6013, DiAMETRO

IIGUAL A 2,50 MM
'TELA DE ARAME ONDULADA, FIO -2,77+ MM (12

IBWC}, MALHA 5 X 5 CM, H = 2 M
FUNDO siNTrrico NiVELADOR BRANCO

M OS,

iRE SUPERFiCiE MrrALiCA

567 M

KG

MZ

M2

M2

11002

7164

84657

73924/1

SOLDADOR COM co
E

S

10

COM ENCARGOS COM

.JARDINEIRO COM COMPLEMENTARES

TOTAL

3322

88316

8&441

{ãIÉ§!1 i;31?$8

0 M
1,BOM (RIPAS DE ETAUBA 1,60CM X 7CM CADA

o,04000 1 21,02

0,04800 20,26

1,72000

1,93000

0,04000

0.89000

0,50000

0.50000

1,00000

0,75000

1,93000

0,04000

0'89000

0,50000

0,50000

1

30,351,00000

0,75000 28,93

M
9,25

19,78

20,60

@1

1,20000

0,15640

0,03910

M)

0, 84

0,97

93,36

12,41

1,61

40,21

5,29

13,36

54,28

6,43

40,33

45,18

10,57

26,72

27,58

21,70

76,76

7,33

360.92

,a
r) p

6,43

40.33

27,15

10,57

26,72

12,41

1,61

24.16

5,29

13.36

--–I

21,70

202,24

11,10

3,09

0,81

15,00

1.400,00
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1. DADOS GERAiS

REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA MONSENHOR EDUARDO

LOCAL: AVENIDA 13 DE MAIO ESQ. RUA NOSSA SENHORA DE FÁTIMA,

QUADRA 32, CRUZEiRO DO IGUAÇU.

ÁREA: 5.556,18 M2

PROPRieTÁRiO: PREFEiTURA DE CRUZEiRO DO iGUAÇU/PR

2. 88J8V€=)

O presente memorial tem por objetivo estabelecer critérios, tipos de materiais,

bem como normas para a execução da REVEVITALIZAÇÃO DA PRAÇA

MONSENHOR EDUARDO no município de Cruzeiro do Iguaçu – PR.

3. DISPOSIÇÕES GERAIS

Conjunto de normas, instruções e procedimentos técnicos para a execução de

serviços. Os materiais a serem empregados, as obras e os serviços a serem

executados deverão obedecer rigorosamente:

a) Às normas e especificações constantes deste caderno;

b) Às normas da ABNT;

c) Às disposições legais da União, do Governo Estadual e lo Município onde será

realizada a obra;

d) Aos regulamentos das empresas concessionárias;

e) Às prescrições e recomendações dos fabricantes;

0 Às normas internacionais consagradas, na falta das normas da ABNT;

g) Às normas regularnentadoras do Ministério do Trabalho; para elaboração das

estratégias sustentáveis deverão ser seguidos os manuais e recomendações do

CBCS (Conselho Brasileiro de Construção Sustentável). No caso de divergência

de informações entre os desenhos de execução dos projetos e as especificações,

prevalecerá primeiramente o contido nas especificações, seguido da planilha

orçamentária e, por último, dos desenhos.

4. LIMPEZA DO TERRERO

SERVIÇOS DE RESPONSABILIDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL:

Será feita a retirada das lajotas hexagonais e paver existentes de toda a área da

praça, remoção das lixeiras existentes, postes de iluminação existentes no interior da

praça e equipamentos da academia de idosos e parque das crianças, sendo que todos
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os equipamentos deverão ser instalados novamente no final da obra, nos seus

respectivos lugares, onde fica de total responsabilidade da Prefeitura Municipal de

Cruzeiro do Iguaçu o serviço descrito à cima.

SERViÇOS DE RESPe>N$ABiLiDADE DA EiViPRESA eoNTRATAE)A:

1) Remoção de caixa de alvenaria existente;

2) Remoção da grama de toda área da praça;

3) Arraneamento de todos os meios fios de concreto;

4) Rernoção de árvores especificadas em projeto;

5) Depois do terreno limpo e sem todos os itens descritos à cima, deverá ser feito

o reaterro manual apiloado com soquete e nivelado para assim ser executado o

próximo passo;

6) Todos os canteiros deverão ser marcados utilizando os gabaritos de tábuas

corridas pontaletadas a cada 2,00M.

5.

1)

2)

3)

4)

iII Ele pie:1 !FVÍERFq€:> Eilá cobieRETO

Depois das vaIas escavadas e limpas é necessário fazertoda a caixaria de

madeira serrada corn 0,30CM de altura para dar formato e sustentação para a

estrutura em concreto que receberá;

Após as eaixarias finalizadas será feita as armaduras rn forma de treliça corn

altura de 120,C)MM e com diâmetro dos banzos superiores e inferiores de

6,0MM e diâmetro da diagonal de 4,2MM;

Em seguida, as caixarias serão concretadas sendo que, o preparo mecânico

será feito na betoneira e após finalizadas;

A cura do concreto deverá ser no rnínimo 7 dias.

6.

1)

2)

3)

4)

iyiEi© FiC EXTERNO E $ÀRJETÂ

O meio fio e sarjeta (0,15 m x 0,30 m), serão moldados il loco, em trecho reto

com extrusora, sendo 0,15 cm de base e 0,30 cm de altura.

O concreto deve ser lançado sobre o lastro de brita de 5 cm de espessura

devidamente compactado.

As dimensões da sarjeta ou sarjetão devem ser mantidas cor auxilio de peças

de madeira, previamente modeladas de acordo com o projeto.

A superfície da sarjeta deve ser lisa, com declividade adequada, apropriada

para o escoamento das águas pluviais.
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7.

1)

iNSTALAÇÕES ELÉTRICAS

Os postes decorativos deverão ser instalados conforme medidas apresentadas

em projeto, os mesmos deverão ser chumbados em sapatas de concreto, corn

pintura eietrosiática e com iluminação;

Deverá eonstar urna entrada de energia eiétriea para aãmentar todos os

postes;

Os eletrodutos flexíveis corrugacios para a rede de distribuição de energia

elétrica deverá ser enterrada;

Cada poste terá uma caixa elétrica retangular enterrada em concreto pré-

moldado e fundo com brita;

O cabo de cobre que será interligado em todos os postes para a distribuição

deverá ser de 16MM2, anti charna 450/750V;

Será necessário apenas um disjuntor monopolar tipo DIN, com corrente

nominal de 50A para todos os postes;

Apenas um quadro de distribuição de energia em chapa de aço galvanizado de

embutir, com barramento trifásico, para 12 disjuntores;

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8. €::ALÇADA i$êVeRiqÃ Ê: EXTiggiíqÉ\

o ocos retangulares

de concreto 10x20cm de cor natural sobre coxim

de areia;

#@

o terreno que deve estar regularizado e devidamente compactado;

Espalhar uma camada de areia de 3 cm a 5 cm, em linhas transversais em

relação à direção do tráfego;

As peças devem ser assentadas sobre o lastro de areia encaixando

perfeitamente, formando âadas e mantendo a homogeneidade da espessura

das juntas;

Preencher as juntas com areia, saturando completamente os intervalos dos

blocos;

NBR 9781 - Peças de concreto para pavimentação.

[

1)

2)

3)

4)

5)
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Calçada

zzzzzzzzzzz BIm
Pavimentação intertravada de blocos retangulares

de concreto 10x20cm de cor colorida sobre coxim

de areia;

S8Jjúta

Lolla «3rroçéve1

6) NBR 16537 - Acessibilidade – Sinalização Tátil do piso – Diretrizes para

elaboração de projetos e instalação.

7) ser antiderrapante, em qualquer condição, devendo ser garantida a condição

antiderrapante durante todo o ciclo de vida da edificação/ambiente, tanto em

áreas internas como externas;

8) ter contraste de luminância em relação ao piso adjacente, para ser percebida

por pessoas com baixa visão;

9) O piso tátil deve ser centralizado no oasseio entre meio as blocos intertravados

de cor natural;

9. MODiFieAÇÃo DA RUA NossA SENHORA DE FÁTiMA E CALÇADAS
LATERAIS

GUIA (MEIO FIO)
CONCRETO

GUIA (MEIO FIO)
CONCRETO

20 20

IPLACA EM CONCRETO
&bSSAGEM DE ÁGUA

1) Depois das vaias escavadas e limpas é necessário fazer toda a caixaria de

madeira serrada com 0,30CM de altura sendo que precisará ser feito um

encaixe nos meios fios laterais para receber a placa de concreto que

servirá para o escoamento de água;



10. BASE EF\ã eoigeRETO PARA o LEi’ReiRO DO iwuR]ieiPio

1 ) Primeiramente deverá se- escavado o solo manualmente para em dar inicio a

execução da viga baldrane, incluindo escavação para a colocação das fôrmas

em madeira serrada;

2) Logo depois das fôrmas já colocadas, a armação da viga baldrame será com

A(,,O CA-50 de I01\aM;

3) Em seguida será feita a concretagem sendo que a cura do concreto deverá ser

no mínimo 7 dias;

4) Após a cura, a base será desformada;

5) Logo, o chapisco será aplicado na estrutura de concreto, com colher de

pedreiro ;

6) A massa única será o próximo passo, onde será aplicada manualmente em

todas as faces da estrutura;

7) Deverá ser aplicado manualmente o fundo selador acrílico;

8) E por fim, a aplicação da pintura, com tinta látex acrílica, sendo duas demãos.

1)

2)

3)

4)

5)

6)

Prefei{Lra Municipal de Cruzeiro do Iguaçu - PR
Setor de Engenharia L: 6

2)

3)

4)

Após as caixarias finalizadas será feita as armaduras na forma de treliça

com altura de 120,0MM e com diâmetro dos banzos superiores e inferiores

de 6,0MM e diâmetro da diagonal de 4,2MM;

Em seguida, as caixarias serão concretadas sendo que, o preparo

mecânico será feito na beioneira e após finalizadas;

A cura do concreto deverá ser no mínimo 7 dias.

ígiõBiLiÁRiO§ E PERGC)LADOS

Os bancos serão feitos em madeira de itaúba e com pés de ferro fundido, com

as medidas especificadn em projeto;

Deverá ser feito a instalação e churnbados nos seus devidos lugares,

especificados em projeto.

As lixeiras deverão ser wmpostas por 4 (quatro) lixeiras cada módulo de 60L,

com cores diferentes urna da outra;

O material deverá ser em Polietileno de alta densidade ou Polipropileno;

Em seguida deverá ocorrer a instalação das mesmas;

Para a instalação dos pergolados, deverá ser feita a escavação linear e a

estrutura deverá ser feita uma sapata para cada pilar para manter os pilares

devidamente fixados;



@1b
(RO FüBõ

detalhamentos conforme projeto e conferir medidas in - loco;

i&$1

7) Todos os pilares deverão ficar 0,50 cm à baixo do nível do solo, seguir

:: ( ? : L 7 ;7Prefeitura IYiunicip3 i de Cruzeiro do iguaçu - PR
Setor de Engenharia

12. PARQUE CRIANÇAS

1) Deverá ser retirada a grama sintética existente do local, em seguida fazer a

limpeza adequada para nsim receber uma nova grama sintética.

2) Na alvenaria existente, a mesma deverá ser lixada para eliminar toda a pintura

existente até deixa-la uniforme;

3) Deverá ser aplicado manualmente o fundo selador acrílico;

4) E por fim, a aplicação da pintura, com tinta látex acrílica, sendo duas dernãos.

13. AC;AljEN: IA DE iDOSOS

1) Escavação manual de vala para viga baldrame, incluindo escavação para

colocação de fôrmas;

2) Será feito estaca com broca de conereto, escavação manual com irado concha,

com armadura de arranque;

3) Em seguida será feita a montagem das fôrmas em madeira serrada e em

seguida, logo após será feita a montagem da armação da viga baldrame em

AÇO CA-50 de 10MM, e assim poderá receber a concretagem.

4) Deverá ser feito o reaterro manual com soquete e deverá ser feita a

impermeabilização de superfície com emulsão asfálüca;

5) As fôrmas dos pilares deverão ser preparadas para receber a armação de pilar

e em seguida a concretagem dos mesmos;

6) A alvenaria será com blocos cerâmicos furados na vertical de 14x19x39 cm

com espessura de 14 cm e argamassa de assentamento com preparo em

betoneira ;

7) Logo, o chapisco será aplicado na estrutura de eoncreto, eom colher de

pedreira;

8) A massa única será o próximo passo, onde será aplicada manualmente em

todas as faces da estrutura;

9) Deverá ser aplicado manualmente o fundo selador acrílico;

10) E por fim, a aplicação da pintura, com tinta látex acrílica, sendo duas demãos.

11) O Solo deverá estar nivelado para receber o contrapiso que será de preparo

mecânico com betoneira de 400L, deverá ser aplicado a argamassa e nivelado

e receber o acabamento final;



€!18 lgll11

a grama sintética

@€g
12) Depois da argamassa cu-ada e a superfície limpa, estná pronta para receber

:1 l ( 1 1 n C : : 8;Prefeitura Municipal de Cruzeiro do iguaçu - PR
Setor de Engenharia

14. PAISAGiSMO

1) Por fim, será feita a plantação de grama em todos os canteiros especificados

em projeto, será utilizada a Grama Esmeralda em placa.

15. CONSiDERAÇÕES FiNAIS

Qualquer item omisso, deverá ser consultado a equipe de Engenharia da Prefeitura

Municipal de Cruzeiro do iguaçu – Paraná.



PLANILHA ORCAMENTÃRfA

Edital :

N' Contrato de
Tomador:

Recursos nroprios
Prefeitura Municipal de Cruzeiro co Iguaçu . PR
Revitalização Praça Municipal
Avenida 13 de IVlaio

PRE_FEITURA MUNICIPAL DE CRUZEIRO DO IGUAÇU . Pk
'95.589.230/000144

IÁrea:
: Custo

5.556.18

Empreendimento:
Local da Obra:
Empresa Prop.:
CNPJ:
Data Base:
BDI Adotado

17/0212023
M3

: +é,E.-” 1.' : :Mã+.ê+ ' ' -TOTALITEM .

+otil DO' 10:

356.4 466.08

17

MB@

8.317.00

18ÂSCULANTE 6 M' . CAR6A COM ESCAVADEIRA MIDRAUUCA (CAÇAM8A

4.1 .1

4.1.2

4.1.3

1 COTAÇÃO

®aHgaH&•]MMl117xBl•MIR»KnQallS
ICHÃO. O.5M CHUMBADO EM SAPATA DE CONCRETO DE 20X20X50. COM 01
: LUMiNÁRiA eM LED ip66 ioow E Of LUMiNÁRiÂ EM LED ip66 50w. COM
.PihnuRA ELeTRosTÁTicA E DEViDAMENTe iNSTALAOO.

.FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

ICONTATOR TRIPOLAR 1 NOMINAL 38A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
. AF 10/2020

ENrRADA DE ENERGiA ELETRicA. AEREA TRiFASiCA. COM CAiXA DE

:SOBREPOR. CABO DE IG MM2 E DISJUNTOR DIN SOA (NÃO INCLUSO O

!93659

' 101903

101506

IUN

1 UN

1 UN

12.001 4.900.00

1.001 26.72

6.407.736

34.94 .

369.88 :

76.892.76

34.94

369.881.oo 1 282.85

2 675.99

4. t .7 19788

524.15

AL

5.1.1
1 98526

O
DiÂMETRO MAiOR ou iGUAL A o.20 M E MENOR QUE o.40 M.AF 05a018 UN 13.00 84.02 109.87 1 ,428.31

t 9.62

TOTÁC DO GkUPO,

329.61

66.873.00 .



1:1 ( 1 [' C = 0

188489.6.1.2

96527

101174

7,1.1

71.2

7.1.3

7 1.4

96536

96546

96557
715

96557

' 96995

98557

' 7. t .6

n7n7

7.1.8

7.2.4

.2.5

7.3.1

7.4

87630

7.4.1

COTAÇÃO
7_4.2

' 7.5

87879
7.5.1

87547

7.5.2

7.5.3

7.5.4

88415

88489

196557

1 96995

187879

8. 1 .4

8.1.5

8.1 .6

187547

IPAREDÉS. DUAS DEMÃOS. AF 06/2014 @2

BICOLORIDA 12MM 60.000 PONTOS POR 4 E 5MM
BASE LATEX ESPECIAL E RESINA ACRILICA

lilj::[1}{

ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÕRMAS). AF_06/2017

MANUAL COM TRADO CONCHA. COM ARMADURA DE ARRANQÜE.
AF 05/2020

© HmmM
BALDRAME. EM MADEiRA SERRADA. E=25 MM. 4 LrriLizA(,,ÕES. AF_06/2017

rg R
M3

M

M2

50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

30 MPA. COM USO DE BOMBA 4ANÇ.AMENTO. ADENSAMENTO E
ACABAMENTO. AF 06/2017

30 IUPA. COM USO DE BOMBA +ANÇ'AMENTO. ADENSAMENTO E
ACABAMENTO. AF_06/2017

E 2017
M

DEMÃOS AF 06/2018

E Fn

r=

PE Fã

KG

M3T

M3

M3

M2

RESINADA. E = 17 MM' AF_09/20iOCHAPA DE MADEIRA MP

'COM SEÇÃO MÉDIA Dê PILARÉS MENOR OU IGUAL A O.25NF
ITO E '0. AF 12/2015

eaFÍFdpmRatrvTGTtnTn
TÉRREA OU SOBRADOCONCRETO ARMADO EM UMA

CA.50 DE 10.O MM . MONTAGEM. AF 12/2015UTILIZANDO :KG
t;URXWcTF

PONTALETE DE MADEIRA. SINiPLES, EM MADEIRA SERRADA, 2
AF M2

50 DE 10 MM . MONTAGEM. AF__06/2017 KG

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA40 DE 10,O MM - MONTAGEM,
. AF_06/2022 (G

DEMÃOS AF_06/2018

E-aTL; ÍRJRFERJ5
IA 14 CM\ F ARGAh4ARSA FIF'VERTiCAL r)E 14xigx3g ch

ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF !2/2021

PISO
q M2

MECÂNico COM BrrONEiRA 400 L. APUêADO EM ÁREAS SECÁS SOBRE

LAJE. ADERIDO. ACABAMENTO NÃO REFORÇADO. ESPESSURA 3CM.
AF_07/2021 M2

BICOLORIDA 12MM 60.000 PONTOS POR METRO QUADRADO. 4 E 5MM
ENTRE CARREIRAS. BASE LATEX ESPECIAL E RESINA ACRILICA M2
ACABAMENTO

INTERNAS. COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1 :3 COM
PREPARO EM BETONEiRA 400L. AF ioa022

1 :2l8. PREPARb MECÂNICO COM BETONEIRA 400i. APUCADA
MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES. ESPESSURA DE IOMM.
COM EXECUÇÃO DE TAUSCAS. AF_06/2014 W

EXTERNAS DE CASAS. AF_06/2014 W

E rE: IR Fe

©2

PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 M2

BtFb:EFeTC
1.1/2". ALTURA l.2M. FIXADOS A CADA 2M EM BLOCOS DE
COM TELA DE ARAME GALVANIZADO ONDULADA. FIO 2.77MM (12 BWG) E
MALHA 5X5CM. SOLDADA SOBRE CANTONEIRA DE FERRO E TUBO DE AÇO

COM COSTURA. DiAMErRO i.i/2-. FiXADO EM
ASCOM SOLDA.DE EM

rf
MALHA 5X5 CM. MOLDURA EM TUBOS DE ACO COM DUAS FOLHAS DE

4 E IN$TALAC.À

i':[&.''=

S
ÇATEKI

DE FÕRMAS). AF 06;017PARA CESCAV. M3

F, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA

AF_06/2017 heEM MADEIRA SERRADA. E=25 MM. 4

1750 DE 10 MM . MONTAGEM. AF KG

:30 MPA. COM USO DE BOMBA 4ANÇAMENTO. ADENSAMENTO E
e ACABAMENTO. AF 06/2017

tREATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017
1=

IINTERNAS. COM COLHER DE PEDREiRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM
1 PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF 10/2022

IIIITH

KG

M3

M2

1 :2:8. PREPARb MECÂNICO COM BETONEIRA 400i. APUCADA
IMANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES. ESPESSURA DE IOMM

COM EXECUÇAO DE TAUSCAS. AF_06/20t 4
vac

. EXTERNAS DE CASAS. AF_06/2014

. PAREDES. DUAS DEMÃOS. AF_06/2014

60.50 16.05

4.00 1 36.48

20.00

22.00

135.74

84.33

87.94

87.94

1.5+ 87.94

87.94

54.47

54.47

1.54
3.08

29.70

232,14

13.69

35.00 77,52

1 64.73 37.82

175.61 1 07.50

57.32 _4.3?

22.9 1

3.56

16.05

57.32

57.32

57.32

3.21

10.44

557.79

54.47

4.17

1.39

4.3221 .60

20.99

178.47

llO.25i

_1 1 5.00 1

115.001

135.001

115.001

71 .23 i

71 .23 .

101.37 ' 3.547.95

49.461

140.58 :

5.651

_29.96 i

4.66 i

_20.991

1 78.47

5.00

17.90

729.42

71 .23

5.65

_1.395.84.

30.154.4

415.548,90

713.88

2.205.00

2.530,00

15.610,10

177.10

177.10

M
2.135.53

_8_147.55

24.687.25

323.86

1.717.31

267.1 1

1.203.15

3.041.68

99.01

122.04
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19.1 -vv"“ ' v 1.60CM X 7CM CADA RIPA

1 COTAÇÃO

10
10.1

1 94965

1 03670

10.1.1

110.1'2

10.1 3 102727

10+2

1 94964

1 UN

DE 60 LiTROS CADA UMA. COM TAMPA BASCULANTE (VAI E VEM). OS
CESTOS sÃo iNJErADOS EM POLiETiLENO DE ALTA DENSiDADE E

AOITIVADOS COM PROTEÇÃO W. POSSUM ESTRUTURA EM AÇO

UN

UN
EM MADEiRA DE ríAUBA. 111:IiIE

PiHruRA E PROJETO UN= b\ É+Mb;;;=
PLACAS DE CONCRETOÊ-nxmz81inww M

. AREIA MÉDIA/ BRITA 1) . PREPA'RO MECÂNICO COM 8ETONEIRA 400 L

. AF 05/2021 M3
E

' CONCRETO EM ESTRLrrURAS. AF_02/2022 w
\ 1 A C 't B C A

BUEIRO. EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA. E = 17 MM. 2
UTILIZAÇÕES. AF_07/2021 W
MEIO FIO EM CONCRETO ARMADO

vAREiA MÉDiA / BRnA 1) e PREPARO MECÂNico coM BnONEiRA 400L.
M3

BANZOS INFERIORES E SUPERIOR = 6.O MM. DIAMETRO DA DIAGONAL = 4.21
MM M

RFrANGULAR COR NATURAL DE 20 x 10 CM. 8 CM.
AF_10/2022 MQ

COLORIDO DE 20 X 10 CM. ESPESSURA 6 CM. AF. M2
E iii mcraI

10/2022 M2m
i9 F

+7e f : :h91
b\

12

-RâsponsáÇál féchicó:

eaHITÜio e As si@!um CREA/eAU

26á.93276.

51.261 .841.400.0028.00 1 830.78

134.22

.029

78.500.00 102.654.45

- ;QTAi DO GRUPO: IOS.896,13

447.92

_346.1 1

447.92

346.11

2.89

3.30

1.293.37

1.142.16

1,813,9497.6714.2G 127.72

745.48 .64

65.76

10 .64 81

®T© b:: ba

}’,Bbl;30m 8

24.417.37

vémimpH
Caótnbo e As5in3iur8
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Registro de Responsabilidade Técnica - RRT

RRT NÃO REGiSTRADO

nW8@

Verificar Autenticidade

2. RESPONSÁVEL 7ÉcN geo

Nome Civil/Social: BRUNA KELI BIANCHINI BRATTI

Título Profissional: Arquiteto(a) e Urbanista

CPF: 064.XXX.XXX-24

Ng do Registro: 00A1478923

2.2 Efúj>pesa CQRêf3Ê8{ia

Razão Social: CRESCER CONSTRUTORA LTDA CNPj: 2á.XXX.XXX/OOO1-34

!\IQ RegipÊro: PJ36719.2

2, i>gTâLÊ§E$ DO i&iTf

Ng do RRT: NÃO REGISTRADO

Data de Cadastro: 07/03/2023

Data de Registro:

Tipologia: Público

:-Mbdali-dãde: RRT SIMPLES

Forma de Registro: INICIAL

Forma de Participação: INDIVIDUAL

2.1 Valor do RRT

Atenção: Este item será preenchido automaticamente.pelo SIe:c/LU após a identificação do pagamento pela
compensação bancária. Para comprovação deste documento é necessária a apresentação do respectivo
comprovante de pagamento

3. DADOS DO SERViCO/<ON79ATê;$}#6

3.1 Serviço 001

Contratante: Município de Cruzeiro-lá3ã;ÚãéÚ

Tipo: Órgão Público

Valor do Serviço/HonoráriêÉ:.:BÉá#95.00

CPF/CNPJ: 95,XXX,XXX/0001-44
Data de Início: 07/03/2023
Data de Previsão de Término:
07/03/2023

3.:1.:1 De 4dãiã8 ãkF©/Seiéi{8 Téenieo
J

CEP: 85598000

Logradouro: 13 DE"MÃit>-

Bairro: CENTRO

UF: PR

1\19: SN

Complemento: PLACA

Cidade: CRUZEIRO DO IGUACU

Longitude: Latitude:

3.1.2 Descrição da €>bra/Serviço Técnico

Execução de Projeto Arquitetônico de RevitaÉização da Praça Municipal Monsenhor Eduardo, com área de 5.556.18 m=

3.1.3 Deciaracão de Acessibiti€!ã€ie

Declaro o atendimento às regras de acessibilidade previstas em legislação e em normas técnicas pertinentes para as

edificações abertas ao público, de uso público ou privativas de uso coletivo. conforme § lg do art. 56 da Lei ng 13146, de 06
de julho de 2015.

3.1,4 Dados da Atividade Técnica

Grupo: PRojETa Quantidade: 5556.18

w wv/ .caut>r.gov.br Página 1/2
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Registro de Responsabilidade Técnica - RRT

-~@
RRT NÃO REGISTRADO

h%
Verificar AuÉenticidade

Atividade: 1.1.3 - Projeto arquitetônico de reforma

Grupo: PROJETO

Atividade: 1.10.1 - Memorial descritivo

Unidade: metro quadrado

Quantidade: 5556.18

Unidade: metro quadrado

Quantidade:.5556.18

Unidade: -rrietro quadrado

Quantidade: 5556.18

Unidade: metro quadrado

Quantidade-: 5556.18

Unidâde: métro quadrado

Quantidade: 5556.18

Unidade: metro quadrado

Grupo: PROJETO

Atividade: 1.10.3 - Orçamento

Grupo: PROJETO

Atividade: 1.6.3 - Projeto de arquitetura paisagística

Grupo: PROJETO

Atividade: 1.7.4 - Cronograma

Grupo: PROJETO

Atividade: 1.6.3 - Projeto de arquitetura paisagística

4. R$iT V18dCiILÂE>O POR F€}RMÂ !::>E REGiSTRO

Ng do RRT

NÃO REGiSTRADO

Contratante

Município de Cruzeiro do Iguaçu
Forrha de Registro
!$i:CIAL

Data de Registro
07/03/2023

5. DECLARAÇÃO DE VERACIDADE

Declaro para os devidos fins de direitos e obriga éões, sob as pena-i 1;revistas na legislação vigente, que as informações
cadastradas neste RRT são verdadeiras e de minha responsabilidade técnica e civil.

6. ASS8NÃTURA ÊLgTRÔNiCà\: -

Documento assinado eletronicamenÇe-'por rrieiodo SICCAU do arquiteto(a) e urbanista BRUNA KELI BIANCHINI BRATTI,

oculto visando proteger os.direitos fundamentaiÉ de liberdade, privacidade e o livre desenvolvimento da personalidade da
pessoa natural {LGPD)
A autenticidade deste RRT pode ser verificada em: https://siccau.caubr.gov.br/app/view/sight/externo?form=Servicos, ou
via QRCode.

=1

registro CAU ng 00A1478923, na data e hora: 07/03/2023 13:43:16, com o uso de login e de senha. O CPF/CNPJ está

A autenticidade deste RRT pode ser verificada em: https://siccau.caubr.gov.br/app/view/sight/externo?form=Servkos. ou via QRCode. Documento Impresso em:
07/03/2023 às 13:45:47 por: siccau. ip 10.128.0.1.

www.cau!>r.gov.br Página 2/2
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MUNiCÍPIO DE CRUZEiRO DO iGUAÇU
EDiTAL DE TONiADA 1)E PREÇOS Ng 003./2023

aí. iN§TAURA»8R, supüK'pg LEGAL = REGiME DE eONTKATAÇÃ©

O MUI\'1(fp 10 de €:gUZZI?,o Da IGUAÇU, ESTADO D(3 PARANÁ, inscrito no eNPJ/MF sob o 119,

95.589.230/0001.44, ora denominado 1ícitador, torna público que às 09:00 horas do dia 03 de abril
de 2023, na Av. 13 de maio, n'’ 906, na sala de licitações da Municipalidade, na cidade de Cruzeiro do
Iguaçu, Paraná, Brasil, a Comissão de Licitação, integrada por membros indicados pela entidade
ínstauradora da licitação, por meio de documento hábil, receberá as propostas para execução da(s)
obra(s) objeto da Tomada de preços ng 003/2023. Esta licitação, sob regime de empreitada por preço
global, do tipo menor preço, será regida pela Constituição do Estado do Paraná Artigo 27, Lei
Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006; Lei ng 8.666, de 21 de junho de 1993, e suas alterações
posteriores, pelas disposições deste Edital e pelo modelo de Contrato em anexo.

02. <38}ET€i

O objeto do presente tennü é uma TOMADA DE PREÇO para contratação de empresa especializada para
execução da Revitalização da Praça Municipal do Município de Cr©zeiro do Iguaçu, com área de

5.556,18m2 , conforme planilha de execução e cronograma financeiro.

03. iNFORMAÇÕES, ESeLARECiMENTOS E ALTERAÇÃO DO EDFfAL

03.1. Informações e esclarecimentos relativas ao edital, seus modelos, adendos e anexos poderão ser
solicitados, por escrito, à Comissão de Licitação, até 05 (cinco) dias úteis antes da data limite para o
recebimento dos envelopes ng 01 e 02, sendo que as respostas serão enviadas por escrito a-todas as
proponentes, até 02 (dois) dias úteis antes do recebimento das propostas, sem identificar a proponente
que deu origem à consulta.
03.2. A qualquer tempo, antes da data limite para o recebimento dos envelopes, o licitador poderá por
sua própria iniciativa ou como consequência de algurn esclarecimento solicitado por uma possível
proponente, alterar os termos do Edital, com anuência expressa do Prefeito Municipal, mediante a
emissão de um adendo.

03.3. -Nos cas08 em que a alteração do Edital importe ein modificação das propostag,'o lieitBdor
prorragarâ a prazo de wH:rega das mesmas.

84. ÜBJBq,e, REGiME bE EXECUÇÃO, TiPO, PRAZO DE EXEeuçÃo, CApiTAL SociAL, CAPAciDADE
DE EXECUÇÃO e PERCENTUAL DE GRANDES iTENS
04.1. A presente licitação tem por objeto a execução, sob regime de empreitada por preço global
(analisado), tipo menor preço, a preços fixos e sem reajuste da sewinte obra:

LOTE DESCRIÇ'ÃO TOTAL

1
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01 O objetomzilMa;7-mm)
contratação de em'>resa especializada para execução da Revitalização
da Praça Municipal do Município de Cruzeiro do Iguaçu, coin área de
5.556,18m2, conforme planiitm de execução e cronograma firu-lceiro.

R$ 1.300.228,38

VALOR 'TOTAL EgfiIWAl>O R$ 1.300.228,38 (Um milhão, trezentos mil,
duzentos e vinte e oito reais e trinta e oito centavosl.

Garantia de Manutenção de Proposta:

R$ 1.300.228,38

R$ 13.002,28

(treze mil dois
reais e vinte oito

centavos);

Demais informações soDre o LOTE 01 seguem abaixo:

Local: Avenida 13 de Maio s/n, Município de Cruzeiro do Iguaçu-PR Coordenadas Geográficas:
LATITUDE: 25'36'54.83’'S LONGITUDE: 53' 7’35.95’'O

$ 1.300.228,38 (Um mi-hão, trezentos mil, duzentos e vinte e oito reais e trinta e oito centavos).

«+dVPU•qHPu NB=AWWn IUZ WBup AHHH

A obra deverá ser exuti fada em conforrniaide corn o projeto, especificações técnicas, memoriais el

demais documentos.

Entende-se por obra semelhante a que apresenta complexidade tecnológica e operacional aos serviços
previstos no objeto deste edital equivalente ou superior.

04.2. O valor do subtotal da planilha de serviços, de cada item, está disponível no Quadro de Composição
de Investimento (QC:1) em anexo ao edital.
04.3. Independentemente do valor apresentado pela proponente, para cada grande item, o preço global
da proposta não poderá ultrapassar o Preço il/iáximo estabelecidc no lote 04.1, sob pena de
desclassificação.

04.4. O prazo de execução da(s) obra(s) será contado a partir do dia ca Autorização de início da obra,
expedido pelo setor competente.

05. ÍNDICES FINANCEROS

2
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A proponente deverá comprovar por meio do modelo em anexo ao edital, sua capacidade financeira
mediante a apresentação dos índices de liquidez geral (LG) , liquidez corrente (LC) e endividamento (F),
cujos valores limites são os a s

(LG)
(valor mínimo )

1,ão

,r estabelecidos

CLC)

(valor mínimo)
1,10

(E) (valor
máximo)

0,50

066 RECURSOS FiNAN€=E XRO$,

As despesas com a execução do objeto serão financiadas com recursos da seguinte conta:
005 Departamento de Habitação e Urbanismo
002 Departamento de Urbanismo
15.451.0006.1014 Pavimentação e Obras Públicas
44.90.51.00.00 Obras e Instalações.

07. PASTA TÉCNICA E ELEMENTOS INSTRUTORES.

07.1. A Pasta Técnica com o inteiro teor do edital e seus respectivos modelos, adendos e anexos poderá
ser examinada no endereço mencionado no item 02 em horário comercial ou no site do Município. O
licitador não assume responsabilidade com a proposta da proponente que não retirou o edital seus

modelos e anexos diretamente do licitador. Neste caso, não serão aceitos protestos ou reclamações de
empresas em relação a tais documentos, principalmente no que concerrn ao item 03.2.
07.2. São partes integrantes deste edital os seguintes elementos ins:rutores, bem como quaisquer
adendos posteriores emitidos de acordo com o item 03.2:

Carta-credencial (Modelo em anexo ao edital)

Declaração de recebimento de documentos (Modelo em anexo ao edital)

Atestado de visita (Modelo em anexo ao edital);

Declaração de dispensa de visita (Modelo em anexo ao edital);

Declaração de responsabilidade técnica (Modelo em anexo ao edital);

Capacidade financeira (Modelo em anexo ao edital);

Declaração de sujeição ao edital e inexistência de fato ou fatos supervenientes impeditivos da
habilitação (Modelo em anexo ao edital);

Carta-proposta de preços (Modelo em anexo ao edital);

Declaração de que a proponente enquadra-se como pequena ou rricro empresa para os fins da Lei
Complementar 123/06, complementada pela 147/14 (Modelo em anexo ao edital)

1
Declaração, sob pena da lei, que não mantém em seu quadro de pessoal menores de 18 (dezoito)
anos em horário noturno de trabalho ou em serviços perigosos ou insalubres, não mantendo
ainda, em qualquer trabalho, menores de 16 (dezesseis) anos, salvo na condição de aprendiz, a

partir de 14 (quatorze) anos (Modelo em anexo ao edital).

Termo de Renúncia (Modelo em anexo ao edital);

3
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Declaração de não 3arentesco (modelo em anexo ao edital);

Declaração de Idoneidade (Modelo em anexo ao edital);

Modelo de Contrato de Empreitada (Modelo em anexo ao edital);

Planilha de Serviços (conforme anexo em arquivo);

Cronograma físico-financeiro;

Cálculo BDI conforme Acordão 2.622/2013 do Tribunal de Contas da União.

08. CONDiÇÕES DE PARTICIPAÇÃO

08.1. Poderão participar da presente licitação:
a) Poderão participar da presente licitação as pessoas jurídicas do ramo pertinente ao objeto desta
licitação, e que satisfaça as condições e exigências contidas neste edital.
b) A participação neste certame implica aceitação de todas as condições estabelecidas neste
instrumento convocatório.

c) As pequenas empresas que desejarem participar do certame para o tratamento diferenciado com
os benefícios da Lei Complementar ng. 123/2006 e alterações posteriores deverão apresentar no
envelope ng 01 de habilitação à declaração de micro conforme modelo em anexo ao edital e também a
certidão simplificada da Junta Comercial.
d) Empresa do rarko cadastrada, nas condições exigidas pela Lei rg 8.666, de 21 de junho de 1993
e suas alterações.
08.2. Não poderão participar desta licitação:
1 ) o autor do projeto básico ou executivo da obra;
2) empresa ou consórcio de empresas responsável pela elaboração do projeto básico ou executivo da

obra, ou da qual o autor do projeto seja dirigente, gerente, acionista ou detentor de mais de 5% (cinco
por cento) do capital com direito a voto, controlador, responsável técnico ou subcontratado;

3) empresa expressamente declarada inidônea por qualquer órgão da administração direta ou indireta
federal, estadual ou municipal, ou que tenha suspenso seu direito de licitar ou impedida de contratar
com o licitador. 4) servidor ou dirigente vinculado ao licitador; 5) consórcio de empresas.

08.3. Empresa que faz parte de um mesmo grupo econômico ou financeiro pode apresentar somente

uma única proposta, s3b pena de rejeição de todas.
08.4. A empresa que desejar ter participante presente no ato do certame deverá credenciar o mesmo
através de carta credencial conforme modelo em anexo ao edital, e o mesmo deverá apresentar cópia
de documento de identificação com foto autenticado junto com a carta credencial.

09. APRESENTAÇÃO E ENTREGA DAS PROPOSTAS
09.1. A proponente arcará com todos os custos relativos à elaboraçãc e submissão de sua proposta. O

licitador não será responsável direta ou indiretamente por nenhum desses custos, independentemente
do desenvolvimento do processo licitatório.
09.2. A proponente deverá entregar à Comissão de Licitação no local, data e hora fixados neste edital,
os envelopes:
a) ENVELOPE Ng 1 - DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO;
b) ENVELOPE Ng 2 - PROPOSTA DE PREÇOS.

Os envelopes deverão ser entregues fechados e inviolados, contendo ern sua parte externa e frontal os
dizeres:

4
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RAZÃO SOCIAL

TOMADA DE PREÇOS N'O03/2023
ENVELOPE Ng. 01 - DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO DATA: _

./ /2023

RAZÃO SOCIAL

TOMADA DE PREÇOS Ng 003/2023
ENVELOPE Ng 02 - PROPOSTA DE PREÇOS
/2023/

DATA:

09.3. A documentação de habilitação e proposta (envelopes 11'’01 e n'’02) poderá ser entregue
diretamente pela proponente à Comissão de Licitação ou enviada pelo correio ou outro serviço de

entrega. Entretanto, a Comissão de Licitação não será responsável por qualquer perda de documentação
e proposta (envelopes n '’. 01 en'’. 02) enviada pelo correio ou outro serviço de entrega, ou pelo atraso na
entrega da mesma.
09.4. A proposta, os demais documentos, bem como toda a correspondência, trocados entre a
proponente e o licitador deverão ser escritos em língua portuguesa. Documentos de apoio como
ilustrações, catálogos, folhetos e outros similares, podem ser versados em outro idioma desde que
acompanhados de tradução (por tradutor juramentado) para o idioma português.
09.5. No horário estabelecido neste edital e aberto o primeiro envelope, nenhuma outra(s) proposta(s)
(envelopes n'’01 e n'’02) será (ao) recebida(s).

10. noeuMZNTAÇÃO og nÀBÍLiTAçÃO - ENVgtO?8 rg' 81

10.1. Os documentos necessários à habilitação poderão ser apresentados em original, por cópia
autenticada em cartório ou publicação em órgão de imprensa e deverão estar com prazo de validade
em vigor. Quando o prazo de validade não estiver expresso no documento, o mesmo será aceito desde
que a data de emissão não seja anterior a 90 (noventa) dias da data limite para o recebimento das
propostas. As folhas deverão, preferencialmente, estar numeradas em ordem crescente e rubricadas
Dela proponente. OBS: não serão autenticados documentos pelos servidores públicos desta
municipalidade.

10.2. Deverão estar ingridos no envelope ng 01:

10.2.:1. DA HABILIT&ÇÃO JURIDICA

a) Contrato Social ou Estatuto Social da empresa em vigor ultima alteração, cópia autenticada em

cartório ou autenticação via internet, com ramo de atividade compatível com o objeto licitado.

b) Declaração de Micro Empresa ou Empresa de Pequeno Porte (conforme modelo em anexo ao
edital) acompanhada da Certidão Simplificada de Micro Empresa ou Empresa de Pequeno Porte
expedida pela Junta Comercial do Estado da sede da licitante, nos últimos 90 (noventa) dias,

contados a partir da data prevista para recebimento das propostas e da habilitação, para fins de
benefícios da Lei Complementar ng 123/2006 e alterações posteriores.

10.2.2. DA REGULARiDADE FiSCAL E TRABALHigrA

5
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a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ), com validade na data de
realização da licitação;

b) Prova de regularidade perante a Fazenda Federal (Certidão de Quitação de Tributos e

Contribuições Federais, expedida pelo Órgão da Secretaria da Receita Federal)

c) Prova de regularidade com a Fazenda Estadual mediante certidão emitida pela secretaria de
Estado da Fazenda, do domicilio ou sede da empresa, ou outra equivalente na forma da Lei;

d) Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal, da sede da proponente;

e) Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS),
demonstrando situação regular no comprimento dos encargos sociais instituídos por lei.

f) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), de acordo com a Lei ng 12.440, de 07 de julho

10.2.3. DA QUALiFICAÇÃO ECÔNOMICA-FINANCEiM l

de 2011

a) Prova de capacidade ãnanceira conforme modelo, apresentando as demonstrações contábeis do
último exercício social. Deverão ser apresentados os índices de:
- liquidez geral (LG); liquidez corrente (LC); e endividamento (E),tais índices serão calculados como
se segue:

LG = (AC + RLP) / CPC + ELP1

LC = (Ãé:/ PC)

É = (PC + ELP) / (AC + RLP+ Á

ELP - exigível a longo prazo
AC - ativo circulante pe - passivo circulante AP - atIvo permanente RLP - reaiizável a longo prazo

Onde

Os índices deverão ser apresentados com 2 (duas} casas decimal$ desprezando-se as demais;

b) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do ultimo exercício social, já exigíveis e
apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua
substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais
quando encerrado a mais de 3 (três) meses da data de apresentação da proposta.

6
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c) Comprovação do capital social, integralizado e registrado na forma da lei, de valor igual ou
superior ao estabelecido no item 04.1, para proponente brasileira ou valor equivalente na moeda do
país de origem para empresa estrangeira, considerada para a conversão a taxa de câmbio, tipo
comercial, para venda estabelecida pelo Banco Central em vigor 30 (trinta) dias anteriores à data
limite estabelecida para o recebimento da proposta (envelopes n'’01 e nV72) pela Comissão;
d) Recibo ou guia de depósito, Carta de Fiança ou Apólice de Seguro Garantia, Comprovando a garantia
de manutenção da proposta, no valor de R$ 13.002,28 (treze mil dois reais e vinte oito centavos);
e). Em se tratando de depósito em espécie, deverá ser apresentado juntamente com a documentação
o recibo ou guia de depósito, comprovando o recolhimento do montante na Tesouraria do Licitador.
0. Em se tratando de Carta de Fiança ou Apólice de Seguro Garantia, esta deverá ser apresentada
juntamente com a documentação.

OBS: o valor do capital social poderá ser atualizado pela proponente, para a data limite estabelecida
para o recebimento das propostas (envelopes n'’01 e n'’ 02), através de índices oficiais específicos
para o caso;

d) Certidão Negativa de Falência e Concordata, expedida pelo cartório distribuidor da comarca da
sede da pessoa jurídica, a no máximo 90 (noventa) dias da data prevista para entrega dos envelopes,
de acordo com o inciso II do artigo 31 da Lei 8.666/93.

1 IO.2.4. DAS DECLARAÇÕES A SEREM APRESENTADAS 1

a) Declaração de recebimento de documentos, conforme modelo do edital;
b) Declaração de não parentesco, conforme Anexo do edital. O parâmetro para o grau de

parentesco é por analogia a Súmula Vinculante ng. 13 do Supremo Tribunal Federal.

c) Declaração de que a empresa não se acha declarada inidônea para licitar e contratar com o
Poder Público ou suspensa do direito de licitar ou contratar com a Administração Municipal.

d) Declaração de que a empresa não possui trabalhadores menores de 18 anos realizando
trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de qualquer trabalho a menores de 16 anos, segundo
determina o inciso V do artigo 27 da Lei Federal 8.666/93 (com redação dada pela Lei n.9 9854 de 27
de outubro de 1999), salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 anos, na forma da Lei.

e) Declaração de que concorda com todas as condições estabelecidas no presente edital e

documentos pertinentes, bem como, de inexistência de fatos supervenientes impeditivos da
habilitação, em anexo.

O Declaração de disponibilidade de veículos, máquinas e equipamentos, conforme modelo em
anexo ao edital.
10.2.5. DA CAPACIDADE TECNICA DA EMPRESA E DO PROFiSSIONAL

Prova de registro no Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia -
CREA/Conselho de Arquitetura e Urbanismo - CAtJ ou demais conselhos técnicos aptos a
realizar o serviço;
Declaração de visita (Modelo em anexo), expedido pelo licitador. A proponente, através de
representante devidamente habilitado junto ao CREA/ CAU ou demais conselhos técnicos
aptos a realizar o serviço, quando da visita ao local da obra deve obter, por sua exclusiva
responsabilidade, toda a informação necessária para o preparo de sua proposta. Se a empresa
interessada não achar necessário fazer a visita técnica, a mesma deverá apresentar a
Declaração Formal de Dispensa conforme Modelo em anexo, responsabilizando-se o

7
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contratado pela ocorrência de eventuais prejuízos em virtude da sua omissão na verificação
do local de instalação e execução da obra.
Atestado de Ca3acidade Técnica-Profissional fornecido por pessoa jurídica de direito público
ou privado, (que não a própria licitante-empresa) de acordo com o inciso II, §lg do Art. 30 da
Lei ng 8.666/93, de haver o(s) profissional(is) técnico(s) executado obra(s) de
característica(s) semelhante/similar ou superior ao objeto licitado. Será admitido o somatório
de atestados técnico profissionais. O Atestado de Capacidade Técnico-Profissional deverá estar
acompanhado da respectiva Certidão de Acervo Técnico – CAT, emitido pela entidade de classe,
da região onde os serviços foram executados, comprovando a existência de Anotação de
Responsabilidade Técnica - ART ou de Registro de Responsabilidade Técnica - RRT pelo
serviço constante no Atestado de Capacidade Técnico-Profissional apresentado, profissional
este que será oCa) responsável técnico(a) da obra. A ART - Anotação de Responsabilidade
Técnica ou documento equivalente, por si só, não será aceita como acervo técnico profissional,
pois não se caracteriza como um documento que comprove a execução de uma obra ou serviço.
Declaração de responsabilidade técnica, indicando o responsável técnico pela execução dos
serviços (Mocelo em anexo) até o seu recebimento definitivo pelo licitador,
a declaração, acima exigida, deverá(ao) ser acompanhada de “Certificado de Acervo Técnico
Profissional– CAT” do responsável(eis) técnico(s) indicado, emitido(s) pelo Conselho Regional
de Engenharia e Arquitetura - CREA/ Conselho de Arquitetura e Urbanismo – CAU ou demais
conselhos técnicos aptos a realizar o serviço, de execução de, no mínimo, uma obra de
semelhante complexidade tecnológica e operacional equivalente ou superior à solicitada.,
Comprovação de vínculo, através de registro em carteira e ficha de registro ou contrato de
prestação de serviços, entre o responsável técnico pela execução da obra e a proponente. Para
dirigente ou socio de empresa, tal comprovação poderá ser feita através da cópia da ata da
assembleia de sua investidura no cargo ou contrato social.

c)

1

d)

e)

0

e o l;;T:ã;;ntes do período de abertura do
edital, (dias úteis) no período da manhã e deverá ser agendado com antecedência no
Departamento de Engenharia, depois desta data não serão mais emitidos atestados de visita.
C46) 3572-8000;
Ou declaração de dispensa de visita (conforme modelo em anexo), assinada pelo responsável
técnico da proponente, sob as penalidades da lei, de que tem pleno conhecimento das condições e

peculiaridades inerentes à natureza dos trabalhos, assumindo total responsabilidade por esse fato e

informando que não o utilizará para quaisquer questionamentos futuros que ensejem avenças
técnicas ou financeiras para a Contratante.

c) Declaração de responsabilidade técnica, indicando o nome dos responsáveis técnicos pela
execução da obra, até o seu recebimento definitivo pelo licitador.
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d) A declaração acima exigida deverá ser acompanhada de “Certificado de Acervo Técnico Profissional
– CAT” do responsável (eis) técnico (s) indicado, emitido (s) pelo “Conselho Regional de Engenharia
e Arquitetura - CREA ou no Conselho de Arquitetura e Urbanismo - C:AU” de execução de, no mínimo,
uma obra que tenha semelhança tecnológica e operacional equivalente ou superior à obra objeto desta
licitação

e) Comprovação de vínculo, através de registro em carteira, ficha de registro ou contrato de
prestação de serviços, entre o responsável técnico e a proponente. Para dirigente ou sócio de empresa,
tal comprovação poderá ser feita através da cópia da ata da assembleia de sua investidura no cargo
ou contrato social.

10.3.m;ce o io - 8io
seu acervo técnico por mais de uma proponente.
10.4. O responsável técnico só poderá ser substituído se atender a todas as exigências do edital, com
expressa autorização do licitador.
10.5. Em caso de dúvidas quanto ao acervo técnico apresentado o mesmo será analisado pelo
Departamento de Engenharia do Município, para fins de esclarecimento.

11. PROPOSTA DE PRgÇOS - CWELOPZ Ng 2
11.1. Deverá ser apresentada no envelope n'’ 02, devidamente fechado e inviolado, contendo os
documentos abaixo relacionados, em uma via original. As folhas deverão ser preferivelmente,
numeradas em ordem crescente e rubricadas por elemento credenciado da proponente.
1) Carta-proposta de Preços, datilografada ou impressa sem rasura e entrelinhas. Cada proponente
deverá apresentar somente uma única carta-proposta de preços que deverá conter:
a) razão social, endereço, telefone, “fac-simile" , e-mail e o CPNJ da proponente;

d) Prazo de execução do objeto em dias;
e) Prazo de validade da proposta (mínimo de 60 dias), contados a partir da data limite estabelecida para

o recebimento das propostas (envelope n'’02) pela Comissão de

Licitação.
O Nome do titular ou do representante legalmente constituído com respectiva assinatura; OBS: Em

casos excepcionais, previamente à expiração do prazo original de validade da proposta, o licitador
poderá solicitar as proponentes uma prorrogação específica no prazo de validade. A solicitação e as

respostas deverão ser formuladas por escrito. No caso da proponente recusar-se a estender o prazo
de validade da proposta, sua proposta será rejeitada. Caso a proponente concorde com a dilação do

prazo solicitado, não será permitido modificar a respectiva proposta, nem ser motivo para argüir
futuramente qualquer alteração de preços.

2) Planilha de Serviços, impressa sem rasura e entrelinhas, e deverá ser preenchida conforme
modelo em arquivo em anexo.
3) Cronograma Físico-Financeiro, devidamente preenchido, com o respectivo equilíbrio físico-
financeiro constando o nome, número do registro no CREA, assinatura do profissional habilitado, o
nome, número do RG e assinatura do responsável legal da empresa.

b) data

c) Preço global do objeto em moeda brasileira corrente, grafado em algarismos e por extenso;

9
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12. DISPOSIÇÕES REFERENTES À PROPOSTA DE PREÇOS

12-i' A apresentação da proposta de preços na licitação será considerada como evidência de que a

proponente examinou completamente os projetos, as especificações e demais documentosJ que os
comparou entre si, que obteve as informações necessárias sobre qualquer ponto duvidoso e que os
documentos da licitação Ihe permitiram preparar uma proposta de preços completa e satisfatória.
12.2. Os serviços deverão ser relacionados na planilha de Serviços/ na coluna “DESCRIÇÃO DOS
SERVIÇOS”

!2,3' As quantidades deverão ser relacionadas na planilha de Serviços, na coluna “QUANTIDADES”.

12-4. Os preços unitários propostos deverão ser relacionados na Planilha de Serviços, na coluna
“UNITÁRIO”, e deverão ser apresentados para cada serviço, de conformidade com o projeto, as

especificações e as demais peças fornecidas pelo licitador.

12.5. Deverão estar incluídos nos preços unitários: materiais, equipamentos, aparelhos, ferramentasJ
instrumentos, materiais de consumo, mão-de-obra, dissídios coletivos, seguros em geral, encargos de
legislação social, trabalhista, previdenciária, infortúnio do trabalho, hospedagem, locomoções, tributos,
administração, lucro e quaisquer outras despesas necessárias não especificadas neste Edital, mas
julgadas essenciais à execução da obra.
12.6. O preço total deverá ser relacionado na Planilha de Serviços na coluna “TOTAU’ e será a soma dos
preços subtotais de cada grande item do Quadro de Composição do Investimento.
12.7. Deverá ser apresentada planilha de composição de custos referentes ao BDI, conforme acórdão n'’.
2622/2013 do Tribunal de Contas da União. Observar os limites para cada tipo de obra.
12.8. Fica entendido que os projetos, as peças gráficas, as especificações técnicas, memoriais e todos os

documentos são complementares entre si, de modo que qualquer detalhe, que se mencione em um e se

omita em outro será considerado especificado e válido.

43. RECEPÇÃO E ABERTURA DOS ENVELOPES
13.1. No local, dia e hora fixados neste edital, a Comissão de Licitação receberá os envelopes n'’ 01 e n'’
02, fechados e inviolados, de cada proponente. Rubricará, juntamente com os representantes que assim
o desejarem, os envelopes ng 02 que contém as propostas de preços e procederá à abertura dos
envelopes ng 01 que contém a documentação de habilitação que será submetida ao exame da Comissão
de Licitação e das proponentes interessadas.
13.2. Juntamente com o recebimento dos envelopes n' 01 e n' 02 o representante da proponente,
se não for membro integrante da diretoria e querendo participar ativamente (com poderes legais
para representar a proponente) da sessão, deverá apresentar à Comissão de Licitação a carta
credencial com todos os dados da empresa e do representante legal da empresa para
acompanhamento do ato. A credencial é documento avulso e não deve estar inserida em nenhum
dos envelopes.
13.3. Uma mesma pessoa não poderá representar mais de uma proponente.
13.4. Em nenhuma hipótese será concedido prazo para apresentação ou substituição de documentos
exigidos e não inseridos nos envelopes ng 01 e n'’ 02, ressalvados os erros e omissões sanáveis. No
entanto, é facultado à Comissão de Licitação realizar diligências destinadas a esclarecer a instrução do
processo licitatório em qualquer fase da licitação, solicitar informações ou esclarecimentos
complementares que julgar necessários, bem como, solicitar o original de documento da proponente,
devendo a mesma apresentá-lo num prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas, a partir do
recebimento da solicitação. 13.5. Após a rubrica dos documentos, a Comissão de Licitação oportunizará
aos representantes presentes a possibilidade de analisar a documentação de habilitação dos demais
proponentes, que poderão impugnar, por escrito, algum documento apresentado em desacordo com o
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edital. Não havendo manifestação por parte dos proponentes a Comissão encerrará a sessão informando
que o resultado do julgamento da habilitação será devidamente descrito em ata, e que a mesma estará
disponível para acesso de todas as participantes no site deste Município.
13.6. Será !avrada ata circunstanciada da reunião, que registrará as impugnações, observações e demais
ocorrências, e será assinada pela Comissão de Licitação e pelas proponentes presentes que assim o
desejarem
13.7. Será inabilitada a proponente que deixar de apresentar qualquer documento exigido, exceto o do
item 13.2, desde que a informação que nele deveria estar contida, certificada ou atestada não puder ser
suprida por outro documento apresentado ou estar disponível em site oficial. Não serão aceitos
protocolos em substituição a documentos.
13.8. 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.
13.9. Serão aceitas as certidões em original, cópia autenticada ou obtidas pela Internet, dentro do prazo
de validade, sujeitando-as às verificações, caso necessário. No caso de divergência entre os dados
constantes na certidão apresentada e os dados constantes da verificação, prevalecerá esta. Não serão
aceitos protocolos em substituição a documentos.
13.10. Se todas as proponentes forem inabilitadas a Comissão de Licitação poderá fixar o prazo de 08
(oito) dias úteis para apresentação de nova documentação.
13.11. 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 ng
109 da Lei Federal ng 8.666/93 e suas alterações. Não havendo recursos, ou definitivamente julgados, a
Comissão comunicará as proponentes a data da sessão de abertura dos envelopes ng 02, através dos
meios usuais de comunicação.
13.12. Caso a Comissão de Licitação conclua o exame dos documentos de habilitação na própria sessão,
anunciará o respectivo resultado. Se todas as participantes renunciarem ao prazo para interposição de
recurso, quanto à fase de habilitação preliminar, mediante manifestação expressa através do termo de

renuncia ou constar na respectiva ata que deverá ser assinada por todas as proponentes, se dará
sequência ao processo.

14. ABERTURA DO ENVELOPE N' 02 - PROPOSTÂ DE PREÇOS

14.1. Na data fixada para a reunião de abertura dos envelopes ng 02, a Comissão de Licitação devoIverá
à proponente não habilitada o respectivo envelope ng 02, fechado e inviolado. Caso a proponente não
habilitada não se fizer representar neste ato o envelope ne 02, ficará lacrado e em anexo ao processo
licitatório.
14.2. A Comissão de Licitação procederá à abertura dos envelopes ng 02 das proponentes habüitadas,
examinará a documentação apresentada, das proponentes, o objeto, o preço global, o prazo de execução
e o prazo de validade de cada proposta que serão rubricadas pela Comissão de Licitação e pelos
representantes das proponentes presentes que assim o desejarem.
14.3, Da reunião de abertura dos envelopes ng 02 será lavrada ata circunstanciada que será assinada
pela Comissão de Licitação e representantes das empresas proponentes presentes.
14.4. O critério a ser utilizado no julgamento das propostas será o menor preço global analisado, desde
que cumprido o exigido no edital. A Comissão de Licitação poderá relevar, numa proposta, qualquer
informalidade, não harmonização ou irregularidade de natureza secundária, formal que não constitua
um desvio significativo, desde que não prejudique ou afete a classificação relativa de qualquer outra
proponente.
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14.5. A ausência de assinatura na proposta, planilha ou cronograma físico-financeiro poderá sersuprida
se o representante estiver presente na sessão e possuir poderes para ratificar o ato, devendo tal fato ser
registrado em ata.

14.6. A Comissão de Licitação fará a conferência da proposta de preços, planilha de serviços e
cronograma físico-financeiro. Constatado erro aritmético ou de anotação no preenchimento serão
efetuadas as devidas correções.
14.7. No caso de haver divergência entre o preço grafado em algarismos e o grafado por extenso,
prevalecerá o último a menos que, na opinião da Comissão de Licitação, exista um erro grosseiro e óbvio,
ou ainda, na omissão de um desses valores (algarismo ou extenso) a proposta será válida desde que não
haja dúvidas sobre o preço apresentado.
14.8. Se existir diferença entre a quantidade proposta e a exigida no edital, prevalecerá esta.
14.9. Se existir erro aritmético na multiplicação da quantidade pelo preço unitário, o preço unitário
prevalecerá a menos que, na opinião da Comissão de Licitação, exista um erro grosseiro e óbvio no preço
unitário. Neste caso, o preço parcial cotado prevalecerá e o preço unitário será corrigido.
14.10. Nos casos em que houver diferença entre o preço global indicado na planilha de serviços e o
preço global analisado, prevalecerá este.

14.11. Se o valor de um grande item ultrapassar o percentual máximo admissível estabelecido, a
diferença entre o valor proposto pela proponente e o máximo admissível será remanejado para a última
parcela do cronograma físico-financeiro.
14.12. A Comissão de Licitação fará a conferência do cronograma físico-financeiro e procederá a
correção se constatado erro, desequilíbrio físico-financeiro e/ou a necessidade de ajuste face o contido
no edital. A simples correção de erro, desequilíbrio físico-financeiro e/ou de ajuste não acarretará a
desclassificação da mesma.

14.13. O cronograma físico-financeiro corrigido deverá ser aceito expressamente pela proponente. Caso
a proponente rejeite a correção, a sua proposta será desclassificada.
14.14. Será desclassificada a proposta:
a) elaborada em desacordo com o presente edital;
b) cujo valor global analisado for superior ao estabelecido no item 04.1;
c) que proponha qualquer oferta de vantagens não previstas no edital;
d) que apresentar preços ou vantagens baseadas nas ofertas das demais proponentes;
e) que apresente preços unitários simbólicos, irrisórios ou de valor zuo;
D que não aceite correção do cronograma físico-financeiro;

g) que venha a ser considerada inexequível pela Comissão de Licitaçãc, após procedimento para apurar
a viabilidade técnica e econômica do preço global proposto/ quando for razoável concluir que a
proponente não é capaz de executar o Contrato ao preço de sua ofe-ta.

:14':15- Consideram-se inexequíveis as propostas cujos preços globais malisados sejam inferiores a 70%
(setenta por cento) do menor dos seguintes valores:

a) média aritmética dos preços globais analisados, das propostas sup-iores a 50%
(Cinquenta por cento) do preço orçado pelo licitador, ou

b) preço global orçado pelo licitador.
14-16. A pFoponente deverá estar apta, quando solicitada pela Comissão de Licitação, a apresentar uma

detalhada composição de preços unitários que demonstrern a viabilidade técnica e econômica
do preço global proposto para a obra. A composição de preço deverá ser entregue por escrito ao
presidente da Comissão de Licitação, no prazo a ser fixado peEl mesma/ após o recebimento da
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solicitação. A não apresentação da composição detalhada dos p-eçes unitários será considerada
como prova da inexequibilidade da proposta de preço.

Da proponente vencedora, cujo preço global analisado for inferior a 80% (oitenta por cento) do

menor preço a que se referem às alíneas “a” e “b” do item 14.15, será exigida, para assinatura
do contrato, prestação de garantia adicional igual à diferença entre o valor resultante do item
14.15 e o preço global analisado.

Se todas as propostas de preços forem desclassificadas, a Comissão de Licitação poderá fixar o

prazo de 8 (oito) dias úteis para apresentação de nova proposta de preços.
Ocorrendo empate no preço global analisado entre duas ou mais propostas de preços, a
Comissão de Licitação procederá ao sorteio em sessão pública, para se conhecer a ordem de
classificação, desde que não ocorra o disposto no item 15.

A classificação das propostas será comunicada às proponentes através da ata feita na sessão. A
partir da divulgação do resultado do julgamento as proponentes te-ão o prazo de 05 (cinco) dias
úteis para interposição de recurso, se assim o desejarem, observaruio-se o disposto no Artigo ng

109 da Lei Federal ng 8.666/93 e suas alterações.

Não havendo recursos, ou definitivamente julgados, será deciando o vencedor.

14.17.

14.18.

14.19.

14.20.

14.21 .

1 5. DA COMPROVAÇÃO DA REGULARIDADE FISCAL E DO DIREITO DE PREFERÊNCIA DAS

MiCROEB4PRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE (LC ng 123}
15.1. As microempresas e empresas de pequeno porte deverão apreser tar toda a documentação exigida
para efeito de comprovação de sua regularidade fiscal conforme solicitado no edital.
15.2. Será assegurado, como critério de desempate, a preferência de contratação para as microempresas
e empresas de pequeno porte.
15.3. Considerar-se-á empate quando as propostas apresentadas por microempresas e empresas de

pequeno porte sejam iguais ou até 10% superiores à proposta de menor preço classificada, desde que
esta não tenha sido ap-esentada por outra microempresa ou empresa de pequeno porte.
15.4. 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. Uma vez apresentada nova proposta em valor inferior será considerada vencedora do
certame e adjudicado o objeto em seu favor.
:15.5. No caso de microempresa ou empresa de pequeno porte ser dularada vencedora do certame e
havendo alguma restrição na comprovação de sua regularidade fiscal ou trabalhista, ser-lhe-á concedido
prazo de 05 (cinco) 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, mas para
os mesmos terem direito ao prazo assegurado deverão apresen:ar cópia da negativa que está
irregular juntamente com o restante da documentação solicitada.
15.6. As certidões deverão ser entregues à comissão de licitação dentro do prazo acima/ para efeito de
continuidade do processo, sob pena de decair o direito à contrataçã8 da proponente e aplicação das
sanções previstas no art. 81 c/c 87 da Lei 8.666/93.

15•7• Após a entrega das certidões e análise quanto à regularidade fiscal ou trabalhista da proponente a

Comissão de Licitação decidirá quanto à habilitação final da mesma1 que será comunicada às

proponentes atlavés dos meios usuais de comunicação (via e-mail). 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 ng. 109 da Lei Federal ng 8.666/93 e suas
alterações
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15.8. Caso a proponente vencedora não apresente os documentos exigidos no presente edital, 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 e empresas de pequeno
porte remanescentes que se enquadrem na hipótese do item 15.3, segundo a ordem de classificação.
15.9. 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.

16. ADJUDICAÇÃO E CONTRÁTAÇÂO
16.1. A execução da obra dar-se-á mediante termo de Contrato de Empreitada, a ser firmado entre o
licitador e a proponente vencedora da licitação, após análise desta licitação pelo Município de CRUZEIRO
DO IGUAÇU, Estado do Paraná.
16.2. A proponente vencedora será convocada para assinar o termo de Contrato de Empreitada
conforme anexo, dentro do prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, sob pena de decair do direito de
contratação e sujeitando-se às penalidades previstas em lei.
16.3. A proponente vencedora deverá apresentar para celebração do contrato, quitação de débito junto
ao Conselho Regional de Engenharia Arquitetura e Agronomia - CREA/C:AU, ou visto, quando a empresa
não tiver sede no Estado do Paraná. Se a proponente vencedora for estrangeira com sede no Exterior,
deverá apresentar, para celebração do contrato, o registro e quitação de débito junto ao Conselho
Regional de Engenharia Arquitetura e Agronomia – CREA/(=AU/PR.
16.4. É facultado ao licitador, quando a convocada não assinar o termo de Contrato, convocar as

proponentes remanescentes, na ordem de classificação, para fazê-lo em igual prazo e nas mesmas
condições propostas pelo primeiro classificado, ou solicitar a revogação da presente licitação
independentemente da cominação prevista no Art. 81 da Lei ng 8.666/93.

17. PRAZOS

17.1. Na contagem dos prazos, previstos neste edital, excluir -se-á o dia da

publicação/notificação/convocação e incluir-se-á o dia do vencimento. Só se iniciam ou vencem os

prazos referidos neste edital em dia de expediente no licitador.
17.2. O prazo máximo para o início dos serviços é a partir da ordem de serviço para inicio da execução,
expedida pelo Município.
17.3. O prazo de execução do objeto será contado a partir do dia da data da Ordem de Serviço para início
da execução da obra, expedida pelo município e não poderá ser superior ao que está estipulado no item
04.1 desse edital.

17-4- O prazo de execrção da obra poderá ser alterado nos casos especificados na Cláusula Quarta da
minuta do Contrato de Empreitada.

18. DA FiSCALIZAÇÃO, TESTES, REUNiÕES DE GERENCiAMENTO,
COMUNICAÇÃO

18-1. A fiscalizaçãoJ testes, reuniões de gerenciamento, comunicação está disciplinada na Cláusula Nona
da minuta do Contrato de Empreitada.

49. SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO
19-1. A segurança e medicina do trabalho está disciplinada na Cláusula Décima Terceira da minuta do
Contrato de Empreitada.
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20. PLÂCAS DE OBRA

20. 1. O fornecimento e instalação das placas de obra está disciplinada na Cláusula Quinta da minuta do
Contrato de Empreitada.

21, PAGAMENTO

21.1. O pagamento dos serviços será efetuado em moeda brasileira c3rrente, a partir da autorização
para pagamento pelo Município, após a apresentação correta de cada fatura dos serviços executados e
documentos pertinentes, devidamente protocolados, desde que cumfridas as cláusulas contratuais e

obedecidas às condições para liberação das parcelas.
21.2. O faturamento deverá ser protocolado, em 02 (duas) vias (original e uma cópia), no protocolo geral
na sede do licitador e deverá ser apresentado, conforme segue, de modo a padronizar condições e forma
de apresentação:
a) nota fiscal/fatura com 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 e/ou entrelinhas e esteja certificada pelo
engenheiro fiscal;

b) 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 cartório, de conformidade com o demonstrativo de dados referentes ao FGTS/INSS,

exclusivo para obra; c) a liberação da primeira parcela fica condicionada à apresentação:

D da ART pela CONTRATADA;

a da quitação junto ao INSS, através da C:ND conjunta; da quitação junto ao
FGTS/CEF, através do CRS; da matricula do INSS, referente ao objeto contratado.
d) a liberação da última parcela âca condicionada à apresentação:
O da certidão negativa de débitos, expedida pelo INSS, referente ao objeto contratado concluído

através da apresentação da CND Federal Conjunta;

Do Termo de Rece3imento Provisório;

22. DO RECÊBiiwErqTO DOS SERViÇOS

22.1. O recebimento provisório e definitivo da obra está disciplinado na Cláusula Décima Quinta da
minuta do Contrato de Empreitada.

23. PENÂLIDADE$

23.1. As penalidades a serem aplicadas por descumprimento contratual estão disciplinadas na Cláusula
Décima Sétima da miruta do Contrato de Empreitada.

24. RESCISÃO

24.1. O licitador se reserva o direito de rescindir o contrato, indq)endentemente de interpelação
judicial, nos casos defàlidos na Cláusula Décima Nona da minuta de Ccntrato de Empreitada,

25. DiSPOSiÇÕES GERAIS

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

15



:1) (1 ( 1' 0 C 8

WÊtwlciplo Da c®uznrR© oo !©UÂÇU
--------–------–---–4STADO DO PARANÁ----------------------

Fone: (46) 3572-8000 Av. 13 de maio, 906 – 85598-000
Cruzeiro do Iguaçu - PR - CNPJ 95.589.230/000 1-44

25.2. O licitador poderá declarar a licitação deserta ou fracassada, quanco não acorrerem proponentes
à licitação ou nenhuma das propostas de preços satisfizer o objeto, ou anular quando ficar evidenciado
que tenha havido falta de competição e/ou conluio.
25.3. A participação nesta licitação implica a aceitação integral e irretratável dos termos do edital.
25.4. A Comissão de Licitação, a seu exclusivo critério, poderá efetuar vistorias nas instalações das
proponentes durante a fase licitatória.
25.5. Fica estabelecido que toda e qualquer informação, esclarecimento ou dado fornecidos
verbalmente por servidores/empregados do licitador não serão cons derados como argumento para
impugnações, reclamações, reivindicações por parte das proponentes.
25.6. As marcas comerciais dos materiais constantes nos projetos, nas especificações técnicas, nos
memoriais e nos orçamentos, quando citadas, são protótipos comerciais que servem, exclusivamente,
para indicar o tipo de material a empregar. Portanto, serão aceitos materiais com qualidade,
característica e tipo equivalentes ou similares.
25.7. Quando qualquer objeto de valor histórico ou valor significativo venha a ser descoberto, em
qualquer parte do canteiro de obras e/ou local em que está sendo executado o objeto do presente edital,
a Contratada deverá notificar à fiscalização e aguardar instruções sobre os procedimentos a serem
seguidos

25.8. Caso as datas orevistas para a realização de eventos na presente licitação sejam declarados feriado
ou ponto facultativQ, esses eventos serão realizados no primeiro dia ÚtIl subseqüente.
25.9. Os casos omis30s serão resolvidos pela Comissão de Licitação à luz da legislação, da jurisprudência
e da doutrina aplicáveis à espécie.

Cruzeiro do iguaçu, Paraná, em 07 de março de 2023.

Ü*-
?Leonir tonio Gel llen

Prefeito Municipal
Siriei iii Rod;; Úosniak

Comissão Permanente de Licitação
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FéaDELe Ng 02

C:AFÍA-eREi:iEN(:iAL

Local, _de , de 2023

À Comissão de Licitação

ReC: Edital de Tomada de Preços ng 003/2023

Prezados Senhores,

O abaixo assinado, finserir o nome completo) , carteira ce identidade {inserir o número
e órgão emissor) e CPF/MF ng {inserir ng), na qualidade de rsponsável legal pela proponente
(inserir nome da proponente) {cnpj ng) , vem, pela presente, informar a V. S's que o senhor
(inserir o nome completo) , carteira de identidade (inserir o número e órgão emissor) e

CPF/MF sob ng (inserir ng), é a pessoa designada por nós para acompanhar a sessão de abertura
e recebimento da documentação de habilitação e propostas de preços, para assinar as atas e
demais documentos do certame com poderes para renunciar prazos recursais a que se referir a

licitação em epígrafe.

Atenciosamente,

(nome, RG n'’ e assinatura do responsã\ei iegaf)
(Empresa e ng do CNPJ)

17
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1$4(31jE 11 €3 íqg 02

DÊeLARÃÇÂo DE RECEBiMENTO DE DOCUMENTOS

À Comissão de Lieitaçãc

Ref.: Edital de Tmrada de Preços ng 003/2023

O signatário da presente, o senhor (inserir o nome completo) , representante legalmente
constituído da proponente (inserir o nome da proponente) , declara que a mesma recebeu toda
a documentação e tomou conhecimento de todas as informações e condições necessárias à
execução do objeto da Tomada de Preços supramencionada.

Local, _ de de 2023.

[ nome,RG n'’ e assinatura do responsãvei legan
iy{3í39L{} Ne 83

18



P(} [: c 71

BaUM icÊ:pio Da CRUZaiRc> :E>o iGiJAçtJ
---–-----––-––––––ESTADO DO PARAr{Á----------------------

Fone: (46) 3572-8C)OO Av. 13 de maio, 906 – 85598-000
Cruzeiro do Iguaçu – PR - CNPJ 95.589.230/000 1-44

ATESTADO liE ViSiTA

À Comissão de Licitação

Ref.: Edital de Tomada de Preços ng 03/2023

Objeto: Do presente termo é uma TOMADA DE PREÇO para contratação de empresa especializada
para execução da Revitalização da Praça Municipal do Município de Cruzeiro do Iguaçu, com área
de 5.556,18m2 , conforme planilha de execução e cronograma firunceiro

Declaramos que o Engenheiro (inserir o nome completo) , CREA ng (inserir a número) da
proponente (inserir o nome da proponente) , devidamente credenciado, visitou o local da

execução da obra, objeto da Tomada de Preços em epígrafe, e está ciente quanto ao local e as
condições de execução do objeto.

Local, _ de de 2023.

(nome, RG n'’ e assinatura do responsável pelo licitador)

( nome, RG n'’, CREA n'’ e assinatura do engenheiro habilitado da proponente]
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M€>BELO iye 84

OKCLARÀÇÃü FORMÀL DZ DISPgNSÂ DE VISiTA

À Comissão de Licitação

Ref.; Edital de Tomada de Preços ng 03/2023

Objeto:Do presente termo é uma TOMADA DE PREÇO para contratação de empresa especializada
para execução da Revitalização da Praça Municipal do Município de Cruzeiro do Iguaçu, com área
de 5.556,18m2 , conforme planilha de execução e cronograma financeiro.

O representante técnico da (inserir o nome da proponente) Sr. (a) (inserir o nome do
representante), devidamente habilitado junto ao CREA/C:AU, DECLARA que renuncia à visita
técnica ao local do objeto licitado, de que tem pleno conhecimento das condições e peculiaridades
inerentes à natureza dos trabalhos, assumindo total responsabilidade por esse fato e informando
que não o utilizará para quaisquer questionamentos futuros que ensejem avenças técnicas e/ou
financeira para com a Contratante.

Local, _ de de 2023.

(nome, ng CREA/ C:AU e assinatura do Responsável Técnico)
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Mel>ELO Ng 05

DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA

À Comissão de Licitação

Ref.: Edital de Tomada de Preços ng 003/2023

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

218 de 29/06/73 e ng 317, de 31/10/86, do CONFEA - Conselho Federal de Engenharia,
Arquitetura, e Agronomia, declaramos que o responsável técnico pela obra, caso venhamos a
vencer a referida licitação, é:

no Nome Especialidade CREA/CAU
no

Data do

registro

Assinatura

Declaramos, outrossim, que o(s) profissional(ais) acima relacionado(s) pertence(m) ao
nosso quadro técnico de profissionais.

Local, _ de de 2023.

(carimbo, nome, RG n'’ e assinatura do respolsâvel legal)
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íqODEL€3 FJg 06

CAPAC:iDADE FiNAIV(:EIRA

À Comissão de Licitação

Ref.: Edital de Tomada de Preços ng 03/2023

Declaramos que as demonstrações abaixo correspondem a real situação da proponente.
Esses índices foram obtidos no balanço do último exercício social.

Declaramos, ainda, que a qualquer tempo, desde que solicitado pelo licitador, nos
comprometemos a apresentar todos os documentos ou informações que comprovarão as
demonstrações.

SÃO AS DEMONSi’RAÇOES:

Tipo de índice Valor em reais indice

Liquidez geral (LG)

LG = CAC + RLP) / CPC + ELP1

Liquidez corrente (LC)

LC = AC / PC

=dividan-éitBR)

E = (PC + ELP)/(AC+RLP+AP)

AC - ativo circulante;
permanente;

RI.P - realizávei a longo prazo.; AP - ativo
ELP - exigíve} a longo prazo. PC - passivo circulante;

OBS: Os índices deverão ser apresentados com 2 (duas) casas decimais, desprezando-se as
demais.

Local, _ de de2 023.

Representante legal Contador

(nome, RG 11'’ e assinatura) (nome,RG n' , CRC n' e assinatura,)
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Iv{aBELO Fd9 07

DECLARAÇÃO DE suJEIÇÃO AO EDITAL E iNEXISTÊNCIA DE FATOS SUPERVENIENTES
IMPEDITIVOS DA HABILITAÇÃO

À Comissão de Licitação

Ref.: Edital de Tomada de Preços ng 03/2023

O signatário da presente, em nome da proponente (inserir o nome da proponente) , declara,
expressamente, que se sujeita às condições estabelecidas no edital de Tomada de Preços n'’.

003/2023 e respectivos modelos, adendos, anexos, documentos e que acatará integralmente
qualquer decisão que venha a ser tomada pelo licitadór.

Declara, ainda, para todos os fins de direito, a inexistência de fatos supervenientes
impeditivos da qualificação ou que comprometam a idoneidade da proponente nos termos do
Artigo 32, parágrafo 29, e Artigo 97 da Lei 8.666, de 21 de junho de 1993, e suas alterações, e que
está ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

Local, _ de de 2023.

(üume, RG n' e assinatura do responsãvei legaB
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B40DELO idg 08

(RAZÃO SOCiAL, CNPj, ENDEREÇO, TELEFONE, E-MAil)

PROPOSTA DE PREÇOS

Local, _ de .. da 2023.

À Comi=ão de LicItação

Ref.: Ed tal de Tomada de Preços ng 003/2023

Prezados Senhores,

Apresentamos e submetemos à apreciação de V. S'' nossa proposta de preços referente ao
LOTE 01, a preços fixos e sem reajuste, relativa para contratação de empresa especializada para

execução da Revitalização da Praça Municipal do Município de Cruzeiro do Iguaçu, com área de
5.556,18m2 , conforme planilha de execução e cronograma financeiro, pertencente ao Município
de Cruzeiro do Iguaçu, Paraná, incluindo material e mão-de-obra, objeto da licitação em
epígrafe

O preço global proposto para execução da obra objeto da licitação supramencionada é de R$

(.inserir o valor da proposta) (inserir o valor por extenso).

O prazo de execução do objeto é de (inserir o prazo de execução) ((inserir o prazo de
execução por extenso)) dias contados a partir do fornecimento da Ordem de Serviços emitido
pelo município

o prazo de validade da proposta de preços é de (inserir o prazo de validade) ((inserir o
prazo de validade por extenso)) dias a partir da data limite estabelecida para o recebimento das
propostas (envelopes n'’1 e n'’ 2) pela Comissão de

Licitação

Atenciosamente,

(carimbo, nome, RG n'> e assinatura do resporsóvei !egaf)
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MODELO bIg 09

DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE

À Comissão de Licitação

ReI: Edital de Tomada de Preços ng 003/2023.

Objeto: Do presente termo é uma TOMADA DE PREÇO para contratação de empresa especializada
para execução da Revitalização da Praça Municipal do Município de Cruzeiro do Iguaçu, com área
de 5.556,18m2 , conforme planilha de execução e cronograma financeiro

O signatário da presente, o senhor (insérir o nome cornpleto) , representante legalmente
constituído da proponente (inserir o nome da proponente) , declara sob as penas da Lei, que a
mesma está estabelecida sob o regime legal de microempresa ou empresa de pequeno porte,
conforme conceito legal e fiscal de nosso ordenamento pátrio, podendo usufruir os benefícios da

Lei Complementar ng 123/06 e alterações posteriores.

Local, _ de de 2023.

(nome, RG n’ e assinatura do responsãve! iegal)
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BiOljE 1BO Ng 10

DEeLAkAÇÃO QUE NÃO EMPREGA MENORES

À Comissão de Licitação

Ref.: Edital de Tomada de Preços ng 003/2023.

Objeto: Do presente termo é uma TOMADA DE PREÇO para contratação de empresa especializada para
execução da Revitalização da Praça Municipal do Município de Cruzeiro do Iguaçu, com área de
5.556,18m2 , conforme planilha de execução e cronograma financeiro.

O signatário da presente, o senhor (inserir o nome completo) , representante legalmente constituído da

proponente (inserir o nome da proponente, 7 declara, sob as penas da Lei, que não mantém em seu
quadro de pessoal menores de 18 (dezoito) anos em horário noturno de trabalho ou em serviços
perigosos ou insalubres, não mantendo ainda, em qualquer trabalho, menores de 16 (dezesseis) anos,
salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos .

Local, _ de de 2023.

(noine, RG n'’ e assinatuFa do responsóvei legal)
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Fv€OBELe Ng. 11

TERMO DE iBNÓNCÍA

À Comissão de Licitação

Ref.: Edital de Tomada de Preços ng 003/2023

Objeto: Do presente termo é uma TOMADA DE PREÇO para contratação de empresa especializada para
execução da Revitalização da Praça Municipal do Município de Cruzeiro do Iguaçu, com área de

5.556,18m2 , conforme planilha de execução e cronograma financeiro.

A proponente abaixo assinada, participante da licitação modalidade Tomada de Preços ne. 003/2023,
por seu representante credenciado, declara na forma e sob as penas impostas na Lei ng. 8.666/93, de

21 de junho de 1993, obrigando a empresa que representa, que não pretende recorrer da decisão da
Comissão de Licitação, que julgou os documentos de habilitação preliminar, renunciando assim,
expressamente, ao direito de recurso e ao prazo respectivo, e concordando, em conseqüência, com o

curso de procedimento licitatório, passando-se à abertura dos envelopes de propostas de preços dos
proponentes habilitados.

Local, _ de de 2023.

(nome, RG n'’ e assinatura do responsável legal)
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RiODEL{) Hg. !2

DECiARAçÃO DE NÃO PARENTESeD

À Comissão de Licitação

Ref.: Edital de Tomada de Preços ng 003/2023

Objeto: Do presente termo é uma TOMADA DE PREÇO para contratação de empresa especializada para
execução da Revitalização da Praça Municipal do Município de Cruzeiro do Iguaçu, com área de
5.556,18m2 , conforme planilha de execução e cronograma financeiro.

Declaro para os devidos fins de direito e sob as penas da Lei, que a empresa interessada em participar

do presente certame que não possui em seu quadro societário servidor ou empregado público da ativa

ou empregado de empresa pública e que não tem parentesco com a Administração Pública Municipal.

Local, _ de de 2023.

(nome, RG n'’ e assinatura do responsável legan
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F401>ELO Ng. 13

DECLARAÇÃO DE iDONEIDADE

À Comissão de Licitação

Ref.: Edital de Tomada de Preços ng 003/2023

Objeto: Do presente termo é uma TOMADA DE PREÇO para contratação de empresa especializada para
execução da Revitalização da Praça Municipal do Município de Cruzeiro do Iguaçu, com área de
5.556,18m2 , conforme planilha de execução e cronograma financeiro, pertencente ao Município de
Cruzeiro do Iguaçu, Paraná, incluindo material e mão de obra, conforme memorial descritivo, projetos
e planilha orçamentária em anexo ao edital.

A empresa .....„.„„__._.„_„.„„._„„„„„_„.„ CNPJ n.9 „____„„„.__„___„, declara, sob as penas da lei, que, até a
presente data, não se acha declarada inidônea para licitar e contratar com o Poder Público ou suspensa
do direito de licitar ou contratar com a Administração Municipal.

Local, _ de de 2023.

(nome, RG n'’ e assinatura do responsãve! Ieclan
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NIODELO Ng. 14

DECLARAÇÃO DE DISPONiBILIDADE DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

À Comissão de Licitação

Ref.: Edital de Tomada de Preços ng 003/2023

Objeto: Do presente termo é uma TOMADA DE PREÇO para contratação de empresa especializada para

execução da Revitalização da Praça Municipal do Município de Cruzeiro do iguaçu, com área de
5.556,18m2 , conforme planilha de execução e cronograma financeiro, Cruzeiro do Iguaçu- Paraná,
incluindo material e mão de obra, conforme memorial descritivo, projetos e planilha orçamentária em
anexo ao edital.

A empresa .______.__„„__.___„.„„___„.„ CNPJ n.9 ____„.„„.__„„__„„ declara, sob as penas da lei, que, até a
presente data, que possui os veículos, máquinas e equipamentos abaixo relacionados pertencem a
nossa empresa e estarão disponíveis em todo o período de execução do objeto licitado.

Veículo, Máquinas e Equipamentos Quantidade

Local, _ de de 2023.

(no Ine, RG n'’ e assinatura do responsável !egat)
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CONTRATO Ng _/2023

CONTRATO DE EMPREITADA DE OBRA POR PREÇO

GLOBAL, A PREÇOS FIXOS E SEM REAJUSTE QUE ENTRE
Sl CELEBRAM O MUNICÍPIO DE CRUZEIRO DO IGUAÇU E
A REFERENTE À TOMADA DE PREÇOS Ng 003/2023,
NA FORMA ABAIXO:

O finserir no do contratante, 7, situado na [inserir endereço) , PR, CNPJ (inserir ng) , a seguir denominado
CONTRATANTE, neste ato representado por seu [inserir nome do representante legal), portador da

cédula de identidade R.G. ng (inserir ng 1 , CPF ng (inserir ng) , e a empresa , CNPJ , localizada na
a seguir denominada CONTRATADA, representada por portador da cédula de

identidade R.G. Ng finserir 119) CPF ng (inserir nI 7, residente na , firmam o presente Contrato de
Empreitada com fundamento na Lei Federàl ng 8.666, de 21/06/93 e suas alterações, na proposta da

CONTRATADA datada de ,conforme condições que estipulam a seguir:

CLÁUSULA PRiMEIRA - DO OBJETO
O objeto do presente Contrato é a contratação de empresa especializada para execução da Revitalização
da Praça Municipal do Município de Cruzeiro do Iguaçu, com área de 5.556,18m2 , conforme planilha de

execução e cronograma financeiro, sob regime de empreitada por preço global, tipo menor preço, a
preços fixos e sem reajuste, em consonância com os projetos, especificações técnicas e demais peças e
documentos da Tomada de Preço n'’ 003/2023, fornecida pelo CONTRATANTE.

CLÁUSULA SEGUNDA - DO VALOR

O preço global para a execução do objeto deste Contrato, a preço filo e sem direito a reajuste dos
preços unitários, é de R$ (inserir valor) (inserir valor por extenso) , daqui por diante denominado
“VALOR CONTRATUAL”.

CLÁUSULA TERCEIRA - DOS EECURSOS

As despesas com a execução do objeto deste Contrato serão financiadas com recursos:

005 Departamento de Habitação e Urbanismo
002 Departamento de Urbanismo
15.451.0006.1014 Pavimentação e Obras Públicas
44.90.51.00.00 Obras e Instalações.

CLÁUSULA QUARTA - DO PRAZO DE EXECUÇÃO, DO INíCIO DOS SERVIÇOS E PRORROGAÇAO

A CONTRATADA obriga-se a entregar ao CONTRATANTE o objeto deste Contrato inteiramente
concluído, em condições de aceitação e de utilização, em até 180 (cento e oitenta) dias corridos,
contados partir do fornecimento da Ordem de Serviços emitido pelo município.
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Parágrafo Primeiro
Os serviços deverão ser iniciados a partir da autorização expedida pelo Município.

Parágrafo Segundo
Somente será admitida alteração do prazo quando:
a) houver alteração do projeto e/ou de especificações técnicas pelo CONTRATANTE;

b) houver alteração de quantidades, obedecidos os limites fixadas neste Contrato, por atos do
CONTRATANTE;

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 execução ou outros devidamente justificados e aceitos
pelo CONTRATANTE;

e) por motivos de força maior ou caso fortuito, entre outros, desde que tenham influência direta sobre
o fornecimento do objeto contratado 0 outros casos previsto em lei.

Parágrafo Terceiro
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 decorrentes de força maior.

Parágrafo Quarto
Ficando a CONTRATADA temporariamente ilnpossibilitada, 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.

Parágrafo Quinto
O CONTRATANTE se reserva o direito de contratar a execução da obra com outra empresa, desde que
rescindido o presente contrato e respeitadas as condições da licitação, não cabendo direito à

CONTRATADA de formular qualquer reivindicação, pleito ou reclamação.

CLÁUSULA QUINTA . DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA A
CONTRATADA se obriga a:

a) confecção e colocação de placas de obra, conforme modelo do Ministério das Cidades. As placas
devem ser afixadas em local visível, preferencialmente no acesso principal do empreendimento ou

voltadas para a via que favoreça a melhor visualização, devendo ser mantidas em bom estado de
conservação, inclusive quanto à integridade do padrão das cores, durante o período de exercício da
obra, substituindo-as ou recuperando-as quando verificado o seu desgaste, precariedade ou, ainda,
por solicitação do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento.

b) assegurar a execução do objeto deste Contrato, a proteção e a conservação dos serviços executados
bem como, na forma da Lei, respeitar rigorosamente as recomendações da ABNT;
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c) notificar a fiscalização, no mínimo, com 48 (quarenta e oito) horas de antecedência, da concretagem
dos elementos armados da estrutura, da remoção de qualquer forma de concreto e do início dos
testes de operação das instalações elétricas e hidráulicas, quando for o caso;

d) manter, em todos os locais de serviços, um seguro sistema de sinalização e segurança,
principalmente em vias públicas, de acordo com as normas de segurança do trabalho;

e) dar ciência à fiscalização da ocorrência de qualquer fato ou condição que possa atrasar ou impedir
a conclusão do objeto deste Contrato em partes ou no todo;

D manter no local do objeto deste Contrato, devidamente atualizado, Livro Diário de
Ocorrência;

g) providenciar a matrícula do objeto deste Contrato no INSS;

h) não manter em seu quadro de pessoal menores de 18 (dezoito) anos em horário noturno de
trabalho ou em serviços perigosos ou insalubres, não manter ainda, em qualquer trabalho, menores
de 16 (dezesseis) anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos.

i) manter durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas,
todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação. j) fornecer em tempo hábil os
materiais, veículos, máquinas e equipamentos.

Parágrafo Primeiro
Correrão à conta da CONTRATADA todas as despesas e encargos de natureza trabalhista,
previdenciária, social ou tributária de sua responsabilidade incidente sobre os serviços objeto deste
Contrato.

Parágrafo Segundo
As despesas referentes ao consumo de água e energia, durante a execução do objeto, são de inteira
responsabilidade da contratada.

CLÁUSULA SEXTA - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE
CONTRATANTE se obriga a:

a) fornecer todos os documentos e informações necessárias para a total e completa execução do
objeto do presente Contrato;

b) efetuar os pagamentos devidos à CONTRATADA, na forma estabelecida neste
Contrato;
c) garantir à CONTRATADA acesso à documentação técnica necessária para a execução do objeto do

presente Contrato e

d) garantir à CONTRATADA acesso às suas instalações.

0

CLÁUSULA SÉTIMA - DA FORMA DE PAGAMENTO

o pagamento dos serviços será efenado em moeda brasileira corrente, após autorização para
pagamento pelo Município e após a apresentação correta de cada fatura dos serviços executados e
aocumentos pertinentes. O faturamento deverá ser protocoladoP em 02 (duas3 vias toriginal e uma
cópia)1 no prÓtot.'DIO gerdl na sede do CONTRATANTE e deverá ser apresentado, conforme segue, de
modo a padronizar condições e forma de apresentação:
a) nota fiscal/fatura com discriminação resumida dos serviços executadosl período de execução da

eÉapa1 número da licitação1 número do contrato de empreitada, observação referente a retenção do
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INSS e outros dados que julgar convenientes, não apresentar rasura e/ou entrelinhas e esteja
certificada pelo engenheiro fiscal;
b) 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 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
cartório, de conformidade com o demonstrativo de dados referentes ao FGTS/INSS, exclusivo para
obra; c) a liberação da primeira parcela fica condicionada à apresentação:

[] da ART pela CONTRATADA;
a da quitação junto ao INSS, através da CND conjunta Federal;

através do CRS;

da matricula do iNSS, referente ao objeto contratado.

la quitação junto ao FGTS/CEF,

a

d) a liberação da última parcela fica condicionada à apresentação:
[] da certidão negativa de débitos, expedida pelo INSS, referente ao objeto contratado concluído

através da CND conjunta Federal;

B do Termo de Recebimento Provisório;

D de comprovante, nos casos previstos, de ligações definitivas de água, energia elétrica, etc.

Parágrafo Primeiro
O faturamento deverá ser efetuado em nome do Município de CRUZEIRO DO IGUAÇU- PR, CNPJ r19

95.589.289/0001-44, sito na Avenida 13 DE MAIO, 906, Centro, CEP: 85598-000.

Parágrafo Segundo
Se os serviços previstos numa parcela mensal do cronograma físico-ãnanceiro não foram executados,

qualquer serviço da parcela mensal seguinte não será pago.

CLÁUSULA OiTAVA

No caso em que o valor dos serviços executados for superior ao da parcela mensal estabelecida no
cronograma físico-financeiro, estes poderão ser faturados desde que todos os serviços das parcelas
mensais anteriores estejam concluídos.

CLÁUSULA NONA - DA FISCALIZAÇÃO, TESTES, REUNIÕES DE GERENCIAMENTO E COMUNICAÇÃO

A fiscalização da execução do objeto deste Contrato será feita pelo CONTRATANTE através da
profissional a Sr. Alexandre Tiezzi Zuntine, engenheiro civil. 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 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 das penalidades previstas, se for o caso.

Parágrafo Primeiro
A contratada deverá permitir e colaborar para que funcionários, engenheiros, especialistas e demais
peritos enviados pelo C:ONTRATANTE:
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o Inspecionem a qualquer tempo a execução do objeto do presente Contrato;
o Examinem os registros e documentos que considerarem necessários conferir;

Parágrafo Segundo
A contratada deverá manter no local da obra um prep esta aceito pelo CONTRATANTE para representá-
la na execução do contrato.

Parágrafo Terceiro
A CONTRATADA deve manter no canteiro de obra um projeto completo e cópia das especificações
técnicas, memoriais, cronograma físico-financeiro, planilha de serviços, Boletim Diário de Ocorrências
- BDC), o qual, diniamente, deverá ser preenchido e rubricado pelo encarregado da CONTRATADA e
pela fiscalização, e deverão ficar reservados para o manuseio da fiscalização.

Parágrafo Quarto
A execução de serviços aos domingos e feriados somente será permitida com autorização prévia da
fiscalização.

Parágrafo Quinto
Qualquer serviço, material e/ou cornponente ou parte do mesmo, que apresente defeitos, vícios ou
íncorreções 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.

Parágrafo Sexto
Entende-se por defeito, vício ou incorreção oculta aquele resultante da má execução ou má qualidade
de materiais empregados e/ou da aplicação de material em desacordo com as normas e/ou prescrições
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, remoção e/ou
substituição do material rejeitado.

Parágrafo Sétimo
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.

Parágrafo Oitavo
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.

Parágrafo Nono
Toda a comunicação entre as partes deverá ser feita por escrito. A notificação tornar-seá efetiva, após
o seu recebimento.
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CLÁUSULA DÉCIMA - DAS OBRAS PROVISÓRiAS

A CONTRATADA deve submeter à fiscalização os desenhos, especificações técnicas e memoriais
propostos para as obras provisórias que se façam necessárias, que cbverá aprová-los caso estejam
adequados ao objeto deste Contrato.

Parágrafo Primeiro
A CONTRATADA é responsável pelo projeto das obras provisórias.

Parágrafo Segundo
A aprovação pela fiscalização não altera as responsabilidades da CONTRAFADA pelo projeto de obras
provisórias.

Parágrafo Terceiro
A CONTRATADA deve obter a aprovação dos órgãos competentes para o seu projeto de obras
provisórias, onde requeridas.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DOS SERVIÇOS NÃO PREVISTOS
Por determinação do CONTRATANTE a CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições
contratuais, os acréscimos ou supressões quantitativos que se fizer(em) na obra, em até 25 % (vinte e

cinco por cento) do preço inicial atualizado do Contrato.

Parágrafo Primeiro
A supressão de serviços resultantes de acordo celebrado expressamente entre o CONTRATANTE e a
CONTRATADA poderão ultrapassar o limite estabelecido no parágrafo anterior,

Parágrafo Segundo
Se no Contrato não houver sido contemplado preços unitários para a obra, esses serão fixados
mediante acordo entre as partes, respeitados os limites estabelecidos no caput desta Cláusula.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DOS MATERIAIS, VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
Os materiais, veículos, máquinas e equipamentos a serem empregados nos serviços decorrentes deste
Contrato serão fornecidos pela CONTRATADA e serão de primeira qualidade, cabendo ao
CONTRATANTE, por intermédio da fiscalização, impedir o emprego daqueles que julgar impróprios.

Parágrafo Primeiro
Sempre que dos documentos de licitação não constarem características determinadas em referência à

mão-de-obra, materiais, artigos e equipamentos, entender-se-á que os mesmos devem ser novos, da
melhor qualidade em suas respectivas espécies, de acordo com a finalidade a que se destinam. No caso

em que materiais, artigos e equipamentos são mencionados nas especificações técnicas e/ou
memoriais como “similar” a qualquer padrão especial, o CONTRATANTE decidirá sobre a questão da
similaridade.
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CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DA SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO
A CONTRATADA não será exirnida 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 - EPI, deverá treinar e tornar obrigatório o uso dos EPIs.

Parágrafo Primeiro
O equipamento de proteção individual fornecido ao empregado deverá, obrigatoriamente, conter a
identificação da CONTRATADA.

Parágrafo Segundo
A CONTRATADA, em qualquer hipótese, não se eximirá da total responsabilidade quanto à negligência
ou descumprimento da Lei Federal ng 6.514 de 22/12/77, Portaria ng 3.214, de 08/06/78, Normas
Regulamentares - NRs 01 a 28 e em especial as NRs 04, 05, 06 e 18.

Parágrafo Terceiro
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 Regulamentadoras - NRs aprovadas pela Portaria ng 3.214, de 08/06/78, Lei Federal
ng 6.514, de 22/12/77.

Parágrafo Quarto
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.

Parágrafo Quinto
Cabe à CONTRATADA solicitar ao CONTRATANTE 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 QUARTA - DA RESPONSABILIDADE CIVIL DA CONTRATADA
A CONTRATADA assumirá integral responsabilidade por danos causados ao CONTRATANTE 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 responderá 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 fiscalização, impugná-los quando contrariarem a boa técnica ou desobedecerem aos

projetos, especificações técnicas e/ou memoriais.

CLÁUSULA DÉCiMA QUINTA - DO RECEBiIWENTO DOS SERViÇOS
O objeto deste Contrato será recebido provisoriamente, em no máximo até 15 Cquinze) dias após a
comunicação da conclusão do objeto deste Contrato nela CONTRATADA ao CONTRATANTEJ ficando a
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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
pelo CONTRATANTE se dará quando não houver qualquer pendência 30r parte da CONTRATADA.

Parágrafo ?riíne ira
O recebimento definitivo do objeto deste Contrato deverá estar formalizado até 60 (sessenta) dias do
recebimento provisório, mediante comissão especificamente designada pelo CONTRATANTE.

Parágrafo Segundo
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 SEXTA - DA CESSÃO DO CONTRATO E SUBCONTRATAÇÃO A CONTRATADA
não poderá ceder o presente Contrato, no todo ou em parte, a nenhuma pessoa física ou jurídica, sem
autorização prévia, por escrito, do CONTRATANTE.

Parágrafo Primeiro
Se a CONTRATADA ceder o presente Contrato, no todo ou em parte, a uma ou mais pessoas físicas ou

jurídicas sem autorização prévia, por escrito do CONTRATANTE, deverá obrigatoriamente reassumir
a execução da obra no prazo máximo de 15 (quinze) dias, da data da notificação ou aplicação da multa,
sem prejuízo de outras sanções contratuais;

Parágrafo Segundo
Se eventualmente for concedida a subcontratação no todo ou em parte pelo CONTRATANTE, não reduz
nem elimina as responsabilidades e obrigações da CONTRATADA em decorrência deste Contrato, nem
importará em estabelecer qualquer vínculo entre o CONTRATANTE e o subcontratado.

CLÁUSULA DÉCiMA SÉTIMA - DAS PENALIDADES

À 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 placas,
conforme modelos fornecidos pelo CONTRATANTE, contado a partir do 10'’ dia da data da
assinatura do contrato;

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

CONTRATADA infringir qualquer das demais obrigações contratuais;
d) multa de 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 15 (quinze) dias, da data da aplicação da multa,
sem prejuízo de outras sanções contratuais;

e) multa de 20% (vinte por cento) do valor contratual quando ocorrer rescisão do
Contrato conforme o estabelecido na Cláusula Décima Nona, Parágrafo Primeiro;

f) suspensão do direito de participar em licitações/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 rescisão contratual ou declaração de
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inidoneidade, por prazo a ser estabelecido pelo CONTRATANTE em conformidade com a gravidade
da infração cometida pela CONTRATADA;

Parágrafo Primeiro
A multa será cobrada pelo CONTRATANTE de acordo com o estabelecido pela legislação pertinente.
Caso a CONTRATADA não venha a recolher a multa devida dentro do prazo determinado, a mesma

será descontada do valor das parcelas de pagamento vincendas ou será descontada do valor da
garantia de execução e adicional se houver.

Parágrafo Segundo
As penalidades previstas no caput, poderão cumular-se e o montante das multas não poderá exceder
a 30% (trinta por cento) do valor contratual e, também, não excluem a possibilidade de rescisão
administrativa do Contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - DA APLICAÇÃO DAS PENALIDADES
Quando forem verificadas situações, que ensejarem a aplicação das penalidades/muItas, previstas na
cláusula anterior, o CONTRATANTE dará inícjo ao procedimento administrativo cabível, para
apuração dos fatos e respectivas sanções se necessárias, mediante prévia notificação ao contratado
dos atos a serem realizados.

Parágrafo Primeiro
Compete ao Prefeito Municipal o senhor................, quando for o caso, a aplicação ou a dispensa de
penalidades/multas.

Parágrafo Segundo
É facultado à CONTRATADA recorrer, conforme estabelece a legislação vigente, quando não concordar
com as penalidades aplicadas.

CLÁUSULA DÉCiMA NONA - 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
CONTRATANTE;

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

CONTRATADA sem justificativa aceito pelo CONTRATANTE;

d) quando houver inadimplência de Cláusulas ou condições contratuais por parte da
CONTRATADA e desobediência da determinação da fiscalização, e

e) demais hipóteses mencionadas no Art. 78 da Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores.
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Parágrafo Prinreiro
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 CONTRATANTE tomar as medidas cabíveis para a Rescisão Contratual e a aplicação da
multa em conformidade com o estabelecido na Cláusula Décima Sétima, letra e).

Parágrafo Segundo
A rescisão do Contrato, quando motivada por qualquer dos itens acima relacionados, implicará a

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

Parágrafo Terceiro
Declarada a rescisão do Contrato, a CONTRATADA se obriga a entregar o objeto deste Contrato
inteiramente desembaraçado, não criando dificuldades de qualquer natureza.

CLÁUSULA VIGÉSIMA - DA DOCUMENTAÇÃO CONTRATUAL
Integram e completam o presente Contrato para todos os fins de direito, obrigando as partes em todos
os seus termos, os seguintes documentos cujoi 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 ViGÉSiMA PRiMEiRA - DOS CASOS aMis$05
Os casos omissos serão dirimidos de comum acordo entre as partes, com base na legislação em vigor
e aplicáveis a espécie.

CLÁUSULA VIGÉSiMA SEGUNDA - DAS ALTERAÇÕES

Serão incorporados a este Contrato, mediante TERMOS ADITIVOS, quaisquer alterações nos projetos,
nas especificações técnicas, nos memoriais, nas quantidades, nos prazos ou nos valores, decorrentes
das obrigações assumidas pela CONTRATADA.

CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCEiRA - DA VIGÊNCIA

O prazo de vigência do presente Contrato.............................................. 12 doze meses.

CLÁUSULA VIGÉSIMA QUARTA - DO CONHECiMENTO 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 VIGÉSIMA QUINTA - DAS DI$PO§IÇC-3ES 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.

Parágrafo Único
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 à fiscalização e aguardar instruções sobre os procedimentos a serem seguidos.
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CLÁUSULA VIGÉSiMA SEXTA - DO FORO

As partes elegem o foro da Comarca de Dois vizinhos, Estado do Paraná, para dirimir quaisquer
dúvidas oriundas do presente Contrato, renunciando a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.
E assim, por estarem justos e contratados assinam o presente em duas vias de igual teor e forma, na
presença das testemunhas abaixo.

CRUZEIRO DO IGUAÇU, PR, xx/m/2023.

MUNi{tiPii) DE CRUZ giRO DO IGUAÇU CaNTR#FÃNTE
Prefeito Municipal

RAZÃO SOCIAL
CONTRATADO

(NOME DO ADMINISTRADOR)
Administrador

TESTEiVitJNHAS:

Nome:

RG ng:

Nome:

RG ng:
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PARECER JURÍDIC;O n'’. 003/2023 - Lic. TOMADA DE PREÇO

Da: Procuradora Jude!!ca

Ao: Sr. Prefelio iViumÊeipai cio Município de Cruzeiro eio iguaçu.

Ao: Sr. §ecreÊârio cie Administração do iVãunÉcipio ele Cruzeiro tSc Iguaçu.

A: Sra. ??esie§enÊe cia ©owiissã© de Licitações tio iViunieÊpio eíe eruzeiro cio

Iguaçu.

Â3suhÊ©: Licitaçãe rnoeiaiidade Tomada de Preço n.

003/2023.

€3bj©Ê8: {}oRÊrâiãçãc de empresa especializada paFa
exeeuçãõ da revitalização da praça municipal (...).

v©jg}? jV}áÃÊ8i©g F{§ s.sf3e.228, 88 (um milhão, trezentos rnil,

duzentos e vinte 8 eitõ reai8, Êrtl+8 @ oito eerIÊ8vô§).

$199 feí ©Byíêg:8 Reis 6 r. }8íeüiden ie da Comissão de Licitação
do Êxecuiivô i\ãuhiei})ai p8f8 anáii8© e posterior emissão de parecer quanto o Edital
retro referido, ©iativo ão procedimento iiei{8{ório, na modalidade Tomada de Preço
n. 003/2623, o qual segundo no§só entendimento foi redigido dentro das normas

consignadas na Lei 8.666/93 e suas posteriores alterações, visto que presentes as

cláusulas essenciais, sem quaisquer condições que possam tipificar preferências ou

discriminações.

Quanto 8 moda}id8d6 ©8eoihida parã o presente procedimento
iic:{ã{Óri(, ênt8Rdr) que está correta, em razão do objeto a ser iicitadü, com fulcro no

artigo 22, 11, g 2'’ e na alínea “b” do inciso Ii, do artigo 23 da Lei 8.666/93, bem como
no S 4, do artigo 23 da Lei 8.666/93 (Lei de Licitações), conforme abaixo transcritos:

3,A. ÜÊ, 888 môdê;iéúdeõ JB :ieit8ÇâB:
( 1 ,3
ii- teRIa68 êü 88$68}
€.,J

§à= Feiítbd8 de ;,pag8s é 6 Fnodalidade de licitação entre interessados
dwidõmeníe cadastrados ou que atenderem a todas as condições exigidas
para cadastramento até o terceiro dia anterior à data do recebimento das
propostas, observada a necessária qualificação- 6.f

Ãé. @. Aa mede}!düdes dg í:ei€8ção 8 que se referem os incisos 1 a III do
aRigo sn 6?iar 3©i€a determinadas em função dos seguintes limites, tendo
ei?? vIsta o valor estimado da contratação
{HJ
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1 - para obras e serviços de engenharia:

b) tomada de preços - até R$ 1 .508.000,ao {um milhão e quinhentos reais);
(...)

r,..;

Cumpre dizer ainda que o aviso eontencio o resumo do Edital
deve ser publicado eom a an{ececiêlleia de 15 (quinze dias), nos termos do inciso
111 do parágrafo 2'> do artigo 21 da Lei 8.666/93.

«S 2g o prazo mínimo aÉé o recebimento das propostas ou da realização do
evento será:
(-.)

HI - quInze dias para a tomada de preços, nos casos não especificados na
aliena “b” do inciso anterior, ou leilão.”

Ainda, quanto a publicação do aviso contendo o resumo Edital,

entendemos que o mesmo deve ser efetuada junto ao Diário Oficial da União se for
com financiamento oriundo de recursos federais, do Estado e jornal de grande

circulação, nos termos do artigo 21, da Lei 8.666/93, tendo em vista que trata-se de

obra proveniente de recursos de convênio, além é claro de nos outros meios legais

de publicações, para atender o princípio da publicidade, o que inclui site do TCE/PR,

Diário Eletrônico e portal da transparência do Município, consoante preceitua o
artigo 21 da Lei de Licitações, #7 verbis.

g,a. Bq. 86 814868 êen19nã8 68 resumos dos edItaIs das eoneorrências, das
temad8s de preços, dos concursos e dos leilões, embora realizados no local
da repartição inÉ©ressada, deverão ser publicados com antecedência, no
w}in:mo, por uma vez: {R6dacão dada pe/a Lei nQ' 8.883, de 1994)

! .. no Diário ôgciai da União, qclanda se tratar de licitação feita por órgão ou
entidade da Administração Pública Federai e, ainda, quando se tratar de obras
financiadas parcial ou totalmente com recursos federais ou garantidas por
instituições federais; (Redação dada pela Lei n' 8.883, de 1994)

11 _ no Diário Oficial do Estado, ou do Distrito Federai quando se tratar,
respectivamente, de IIcitação feita por órgão ou entidade da Administração
Pública Estadual ou Municipal, ou do Distrito Federal; {Redação dada pela LeI
n'’ 8.883. de 1994)

iii + em jornal diária de grande cinü:ação no Estado e também, se houverl em
jornal de circulação no Município ou na região onde será realizada a obra,
prestado o serviço, fornecido, alienado ou alugado o bem, podendo ainda a
-Administração, conforme o vulto da licitação, utilizar-se de outros meios de
divulgação para ampliar a área de competição. fRedacão dada pela Lei na
8.883, de 1994)

9l2 ã aviae pubiieãé8 8ürÊÜÊà ü indicação do local em que os interessados
poderão ler e obter o texto integral do edital e todas as informações sobre a
licitação.

in for#18 ãíí$da que o departamento contábil, certificou que há

dotação orçamentária suficiente para eontratação do objet? do respectivo edital
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Diante o exposto, e, em razão da consulta realizada, entende-
se que no presente caso o procedimento licitatório e respectivo edital está
atendendo ao disposto na Legislação vigente, devendo ter seu normal
prosseguimento, observando-se os prazos para publicação e nos quais órgãos os
mesmos devem ser publicados nos termos do artigo 21 da Lei 8.666/93,
ressalvando que a questão da compatibilidade do preço foge ao controle desta
Assessoria, sendo de responsabilidade da área solicitante.

Este é nosso entendimento juridteo.

E o parecer que submetõ a apreciação superior

Cruzeiro do igqaç#- PR, 07 de rrurço de 2023

À E

PROCU&ÂDOgÁ JURiDiCÀ
OAB/PR 58n 899
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PREFEITURA NiUNiCIPAL !jE CRUZEIRO DO iGUAÇU - PR.

AVISO Ng 81

TOMADA DE PREÇOS 89 003/2023

A Prefeitura Municipal de Cruzeiro do Iguaçu/PR, torna público que fará realizar no
local e data abaixo, licitação na modalidade de Tomada de Preços, de acordo com as

condições particulares do Edital, da Lei n.9 8.666/93, suas alterações e demais normas
em vigor que regem a matéria.
OBJETO: Do presente termo é uma TOMADA DE PREÇO para contratação de empresa
especializada para execução da Revitalização da Praça Municipal do Município de Cruzeiro do
Iguaçu, com área de 5.556,18m2 , conforme planilha de execução e cronograma financeiro.
DATA E HORA DE ABERTURA: 03 de abril de 2023, às 09:00 (nove horas).
ENTREGA DE EDITAL E INFORMAÇÕES: O Edital e seus anexos podem ser retirados
na sede da Prefeitura, nos dias úteis das 07:30 às 11:30 e das 13:00 às 17:00 horas, ou

através da webpâge: http://www.cruzeirodoiguacu.pr.gov.br/ e demais informações
através do telefone (0xx46) 3572-8018, fax (0xx46) 3572-8001.

Cruzeiro do iguaçu/PR, em 07 de março de 2023.

Ci;tânia be-i{len

6efeito Mun{eipal

Sírlei da Rocha W/o$íliak
Comissão Permanente de Licitação
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DãárÊo OH€ÊãÊ dos Municípios do
Sudoeste do Paraná

Quarta'Fein. 08 de 14aTÇO de 2023 Ano XII – Edição Ne 2814

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZEIRO DO IGUAÇU

AVISO Ng 01

TOMADA DE PREÇOS Ng 003/2023

A PrefeiCura Municipal de Cruzeiro do Iguaçu/PR, torna público que fará realizar no
local e data abaixo, licitação na modalidade de Tomada de Preços, de acordo com as

condições particulares do Edital, da Lei n.g 8.666/93, suas alterações e demais normas
em vigor que regem a matéria.
OBJETO: Do presente termo é uma TOMADA DE PREÇO para contratação de empresa
especializada para execução da Revitalização da Praça Municipal do Município de Cruzeiro do
Iguaçu, com área de 5.556,18m2 , conforrne planilha de execução e cronograma financeiro.
DATA E HORA DE ABERTURA: 03 de abril de 2023, às 09:00 (nove horas).
ENTREGA DE EDITAL E INFORMAÇÕES: O Edital e seus anexos podem ser retirados
na sede da Prefeiturd, nos dias úteis das 07:30 às 11:30 e das 13:00 às 17:00 horas, ou
através da \vet)page: http://www.cruzeirodoiguacu.pr.gov.br/ e demais informações
através do telefone (0xx46) 3572-8018, fax (0xx46) 3572-8001.

Cruzeiro do iguaçu/PR, enI 07 de rnarço de 2023.

Leonir Antonio Geiherz

Prefeito lvfunicil»l

Sírlei da Rocha Wosniak
Comissão Permanente de Licitação

,9 /H bill :: r6

MatérIa publicada no DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICiPIOS DO SUDOESTE DO PARANÁ no dia 08/03/2023,
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:

http://dt oems.com.br
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Voltar

Detalhes processo !icitatório
' Informações GeraIs–-

EntIdade ExecutoB MUNiCiPIO DE CRUZEIRO DO [GUAÇU

Ano+ 2023

N'’ IIcitação/dispensa/hexigibiHaade’ 3

Modalidade* Tornada de Preços

Número edital./processo' 39

Racursos provenIentes de organismos internacionais/ multilaterais da crêdit
i Insütulção FinanceIra

Contrato de EmpréstImo

De$crtçao ResumIda do Objeto* contratacão de empresa especIaIIzada para execução da ReviEalização da Praça

Municipal do Município de Cruzeiro do Iguaçu, com área de S.5S6,18m2 , conforme

plantlha de execução e cronograma financeIro

íornr3 de Avalicão Menor Preço

Dotação Or9mentárla' 0500215451000610144490510000

Preço máximo/Referência de preço - 1.3eo.228r38
F!§'

Data de L3nçarnento do Edit6t 07/03/2023

Data da Abenun das Propogas 03/04/2023

NOVA Data da AbeRura 035 PrOpostas

DaB de Un@meIRa do Edital

Data da Abertura das Pl-apostas

Data Registro

Data Registro

08/03/2023

Há itens eycjusivü5 püía EPP/FIt:?

Há cota de paüçipãção para EPP/EIE?

Trata.se de obra com exigêncIa de subcontíataçáo de EPP/ME?

Há prioridade para aquisições de nricíoempl'esas íegiona:is ou locals?

Dab Cancelalnarto

t\16<)

bigo

Não

Não

Percentüal de paKlapãção: 0l00

íxB!]
CPF: 6966554979 (L99wO

hHps://semicos.tce.pr.gov.brnCEPR/Municipal/amI/DetalhesProcessoComPfa'aspx
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Prefeitura lvíunicipal de Renascença
PREGÃO ELETRÔNICO NS 005EOZ3 - PMR

1 nisa oc HOMOL06AÇÃO
Tofao pública a Hwdag@o do P©9ào El9ütniw ne CH)5/2322 - PMR Ollje
b'lanJO a REGISTRO DE 3REÇOS para contntação de empresa para brnecb
mealo de mangueiras hidráulicas e terminais. para uso na manutenção da frota

do municl3© de Reqascenç,3. em favor das s€guintes empresas:
• ELCIO 3EüIN DA SILVA. no nbr told ae RS l.694.5? !um mi $eisoentas e

noventa e qt.abe 163.5 ednquenla e$eteoeniavcs):
' SOUAÉ iMSTALAÇÃO ÉMÂNut oi ÉauiPAüEUTOSÁ6ROPEcuARios

LTDA. no wtor tod d9 RS 2.055.22 (dois mil tinwenta e düco ads e vinte e
dois ant2vos):

• L F F Das SANTOS. no %tor UbI ce R$ 7.814.00 (sete ml o:lonnb3 o

qualca9 reais).
Reüaswnça. 08 de malço €!e 2CD3.

iDH,iR Ja;\o aNELLA
PaíeiloR4unidoâl

AViSO De EDiT 4L
pnxe;Ão ÊLeTRÓXiCO voi 82023-i'.uk

310DAUliADE: IMo Etcbúnku do lipo mean FIW êhbül dll lote.
DIDi:'FO: cdnwúdlo de «rural 6pccialiadii DanI wviÇus cic link tbacww
à inleala, uüBaaai link PPC>1k IP ft\u e com \ciacida,1e de ace:eo com os

punk", mcncic'nado>, coM $3r3nÜ3 minima de 5($, com acaso ilinriudo Je

TA E H(>1IP\ D.\ ABE!!Tell.\ D.\ SESSÃO DOEU(h: nkunü&ik
ib W9nliü

rtC:(ii al .NIO 11 Al
U

TmiFa;==iii5-iii;&T;;;'ü5-üiT{aBTiFi: 112

Prríciiun, Municipal no endURO Rua Gcrülin Var:zb n' 901, Carlin\ Fone

{461 33 swell tí\cfdlua} 3SSG&316 ID©3rtnmnb Jc Li,iI:@esI
Ren&qül€& Estado do Rwnü dc 2= a # feia c4shüáril>s ,13s07:30 a 11 :30.

dw 13:00 as 17íX> hum. onde poJçr3,1 >a cunsutu&)5 e adquiridos
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