
PREFEIIURA MUNICIPAL DE
_CRUZEIRO DÓ IGUAÇU

PROTOCOLO DE LICITAÇ’ÕES

NO.

Data

VaN{Á©Â BE
PREÇO

g84/2©23

Obj©Ê©: o objeto do presente termo é uma TOMADA-DE PREÇO para contratação de
empresa especializada para execução de l.292,00m2 de pavimentação asfáltica com CBUQ no
pátio do estacionamento da Prefeitura Municipal, conforme planilha de execução e cronograma
financeiro.
R$ 260.661,92 (Duzentos e sessenta mil seiscentos e sessenta e um reais e noventa e dois
centavos) .
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZEIRO DO IGUAÇU-PR

CGC: 95.589.230/000144 - administracao@nuzeirodolguacu.pr.gov.br- Av. 13 de Maio - 906

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

Secretaria Municipal de Administração

A

TERMO DE REFERENCIA

1 – ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO:

O objeto do presente termo é uma TOMADA DE PREÇO para contratação de empresa
especializada para execução de l.292,00m2 de pavimentação asfáltica com CBUQ no pátio do

estacionamento da Prefeitura Municipal, conforme planilha de execução e cronograma financeiro.

2 - JUSTIFICATIVA:

O objeto do presente termo visa à execução de obra de l.292,00m2 de pavimentação asfáltica com
CBUQ no pátio do estacionamento da Prefeitura Municipal, conforme planilha de execução e
cronograma financeiro.

3- CRITÉRIOS DE JULGAMENTO:

Menor preço global.

4 - DOCUMENTOS DE QUALIFICAÇÃO TÉCNICA E DEMAIS EXIGÊNCIAS.

a) prova de registro no Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia –
CREA/Conselho de Arquitetura e Urbanismo – CAU ou demais conselhos técnicos aptos a realizar o
serviço

c) declaração de visita (Modelo em anexo), expedido pelo licitador. A proponente, através de
representante devidamente habilitado junto ao CREA/ C)AU 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 contratado pela ocorrência de eventuais
prejuízos em virtude da sua omissão na verificação do local de instalação e execução da obra.

d) Atestado de Capacidade Técnica-Profissional fornecido por pessoa jurídica de direito público ou
privado, (que não a própria licitante-empresa) de acordo com o inciso II, 6l'’ 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. 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.

e) declaração de responsabilidade técnica, indicando o responsável técnico pela execução da obra
(Modelo em anexo) até o seu recebimento definitivo pelo licitador,

f) 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 consel Ks
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZEIRO DO IGUAÇU-PR
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CCC: 95.589.230/000jJPI - administracao@cruzelrodoiguacu.pr.gov.br- Av. 13 de Maio - 906
Fone: (46) 5724000 - CEP: 85.598400 - Cruzeiro do Iguaçu/PR

Secretaria Municipal de Administração

técnicos aptos a realizar o serviço, de execução de, no mínimo, uma obra de semelhante
complexidade tecnológica e operacional equivalente ou superior à solicitada no item 04.2,

g) 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 sócio de empresa, tal comprovação poderá ser feita através da cópia da ata da
assembléia de sua investidura no cargo ou contrato social.

- A ordem de serviço deverá ser emitida somente após a assinaüra do contrato.

5 – LOCAL DE EXECUÇÃO:

A obra será realizada no pátio da Prefeitura Municipal, localizado na Avenida 13 de maio, 906,
município de Cruzeiro do Iguaçu-PR.

6 – CRONOGRAMA / PRAZO DE ENTREGA E VIGÊNCIA:

Prazo de execução da obra é de 2 meses e prazo de vigência contratual é de 4 meses.

7– OBRIGAÇÕES:

- DA CONTRATADA:

- Contratada deve cumprir todas as obrigações constantes no 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 fiscal;

- responsabilizar- se pelos vícios e danos decorrentes do objeto;

- substituir, reparar ou corrigir, às suas expensas, no prazo fixado 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 previsto, com a devida comprovação;

- manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas,
todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.

- DO CONTRATANTE:

- receber o objeto no prazo e condições estabelecidos no Edital e seus anexos;

- verificar minuciosamente, no prazo fixado a conformidade dos bens recebidos provisoriamente com
as especificações constantes no Edital e da proposta, para fins de aceitação e recebimento definitivo;

- comunicar a Contratada, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades verificadas no
objeto fornecido, para que seja substituído, reparado ou corrigido;

• acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da Contratada,
comissão/servidor designado;

através de

- 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, bem com&por
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Secretaria Municipal de Administração
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qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato da Contratada, de seus empregados,
prepostos ou subordinados.

8 – VALORES DA OBRA:

R$ 260.661,92 (Duzentos e sessenta mil, seiscentos e sess«Ita e um reais e noventa e dois
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 fim de verificar a conformidade deles com as especificações técnicas dispostas no
rriesrrio

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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BE>1 - ACÓRDÃO N'’ 2622/2013 – TCU

PAVIMENTAÇÃO

L ISS
PIS

3,50
n6

IMPOSTOS COFINS = 3.00
CPMF = O,00 –-–I

7,15
4

3 ,45

E
TOTAL =

OBRAS
4,29

RESCOS O.70 O,85

SEGUROS E GRANTIÁS O.60 O,48

DESPESAS FINANCEIRAS 1 .15 - O,85

LUCRO ' 8,OO 5, 11

B ,28
1 /100

O , 15,28%

1
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ct1%
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MEMQRgÂL DE§GRgTgVQ DA OBRA

Obra: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA COM CBUQ NO MUNiCÍPIO DE

CRUZEiRO DO IGUAÇU - PR

Cruzeiro do Iguaçu, 27 de fevereiro de 2023.
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MEMORiAL DESCRiTiVO

REVESTIMENTO ÂSFÃLTICO com C.B.U.Q.

Local: Estacionamento pátio Prefeitura.

OBJETIVO

Pavimentação Asfálüca com CBUQ, conforme projeto anexo.

CONVENÇÕES PRELIMINARES

Estas especificações visam à determinação das características dos serviços a serem

executados na Pavimentação Urbana - Revestimento Asfáltico com C.B.U.Q, com área

de 4.292,OC)m2 localizado na cidade de Cruzeiro do Iguaçu, no município de Cruzeiro do

Iguaçu - Paraná; o qual será construído de acordo com as especificações que seguem,

dentro das normas de construção e obedecerá aos desenhos e detalhes dos Projetos.

As ART's (Anotação de Responsabilidade Técnica) referentes a todos os serviços

técnicos, a serem executados, ficarão a cargo da Contratada, bem como a matrícula no

INSS e outras taxas municipais.

A Contratada deverá, ao entregar a obra, apresentar a CND (Certidão Negativa de

Débitos), da mesma.

A Contratada será aquela que ganhar o processo licitatório, feito pela Prefeitura

Municipal; a mesma será responsável por toda a execução da obra e serviços, de acordo

com o processo de licitação.

Os serviços não aprovados ou que se apresentarem defeituosos em sua execução,

serão demolidos e reconstruídos por conta exclusivo da Contratada.

Os materiais que não satisfaçam as especificações ou forem julgados inadequados,

serão removidos do canteiro de serviço dentro de quarenta e oito horas a contar da

determinação do fiscal

A Contratada, ao apresentar o preço para esta construção esclarecerá que:

a) Está ciente de que as recomendações constantes das presentes especificações

prevalecem sobre os desenhos, decorrentes de alterações introduzidas.

b) Não teve dúvidas na interpretação dos detalhes construtivos.

2
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c) As Arts. referentes aos serviços e execução serão devidamente recolhidas, antes do

início da obra, bem como a matrícula no INSS.

Ficará a cargo da empresa contratada a execução e apresentação do controle tecnológico

da obra de pavimentação asfáltica, sendo indispensável a apresentação do Laudo Técnico

de Controle Tecnológico e dos resultados dos ensaios realizados em cada etapa dos

serviços, conforme exigências normativas do DNIT, pela a errpresa construtora e entregue

obrigatoriamente á CAIXA por ocasião do envio do último bolet:rn de medição.

SERVIÇOS PRELIMINARES

Ficarão a cargo exclusivo da Contratada todas as providências e despesas

correspondentes às instalações provisórias da obra compreendendo o aparelhamento,

maquinário e ferramentas necessárias para a execução dos serviços contratados, bem

como: andaimes, tapumes, cercas, instalações provisórias de sanitários, luz, água, placa de

obra, etc.

A Contratada procederá à limpeza do terreno destinado à construção, removendo

qualquer detrito nela existente, inclusive destocamento, se for necessário. Outrossim,

providenciará a retirada periódica do entulho que se acumular no recinto dos trabalhos,

durante o encaminhamento da obra.

TERRAPLENAGEM

Será executado a escavação no local para retirada de material existente, aproximadamente

40cm, sendo feito sua remoção, a empresa tem a responsabilidade de destinar os resíduos

em local adequado.

BASE / SUB=BASE

Após a remoção de todo material primário, será colocado uma camada de macadame

hidráulico com 30cm, sendo feito sua compactação e por cima desse material será lançado

uma camada de 1 Ocm de brita graduada, sendo compactada logo após o seu lançamento.

REVESTiMEi970

PinÊura de Ligação

Pintura de ligação é a pintura asfáltica executada com a função básica de promover

a aderência ou ligação da superfície da camada pintada cmn a camada asfáltica a ser

n)
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sobreposta. É aplicável em camadas de base, em camadas de ligação ou intermediárias de

duas ou mais camadas asfálticas na construção de pavimentos flexíveis e ainda, sobre

antigos revestimentos asfálücos, previamente à execução de um reforço, recapearnento e

reperfilagens com misturas asfálticas a frio ou a quente, neste projeto será executada duas

pinturas de ligação entre as duas camadas de aplicação de massa nas áreas de

recapeamento sobre pedra irregular e uma na área de implantação e depois capa de

rolamento.

Pintura de ligação é a pintura asfáltica executada com ;unção básica de promover a

aduência ou ligação da superfície da camada pintada com a camada asfáltica a ser

sobreposta .

A pintura de ligação da camada de brita graduada deve ser realizada após a

conclusão da compactação, tão logo se constate a evaporação do excesso de material

superficial. Antes da aplicação da pintura betuminosa, a superfície deve ser perfeitamente

limpa, mediante emprego de processos e equipamentos adequados.

A superfície a ser pintada deve ser varrida, eliminando o pó e todo e qualquer

material solto, podendo também, ser necessário, o emprego de jato de ar comprimido.

Antes da aplicação do ligante betuminoso, no caso de bases de solo coesivos,

tratados ou não, a superfície da base deve ser umedecida. Nas demais superfícies a serem

pintadas são permitidas o ligeiro umedecimento, visando facilitar a penetração do ligante.

A temperatura de aplicação do ligante asfáltico deve ser fixada para cada tipo de

ligante, em função da relação temperatura versus viscosidade correspondente. A faixa de

vismsidade recomendada para espalhamento do ligante, no caso da emulsão asfáltica é de

20 a 100 segundos Saybolt-furol (DNER-ME 004/84).

Qualquer falha na aplicação do material betuminoso deve ser logo corrigida. O

material a ser utilizado - emulsão asfáltica CM-30.

A fim de evitar a superposição de ligante nas juntas, devem ser colocadas faixas ou

tiras de papel transversalmente à pista, de modo que o início e o término da aplicação

situem-se sobre estas faixas ou tiras de papel, as quais devem a seguir ser retiradas e

removidas para local ambientalmente correto.

Havendo falha na aplicação do ligante, deve ser imediatamente corrigido com o

emprego do Espargidor manual ("caneta”), ou em alguns casos, até mesmo com o

refazimento da pintura asfáltica.

Após a aplicação do ligante deve-se esperar o escoamento da água e a evaporação

em decorrência da ruptura.

zl
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A diluição em água da emulsão asfáltica utilizada na pintura de ligação deve ser feita

no caminhão distribuidor, tornando-se os necessários cuidacos para assegurar a correta

proporção entre os dois componentes e a sua necessária homogeneização.

O tempo de cura do serviço é função do tipo de ligante asfáltico empregado, das

condições climáticas e da natureza da superfície da camada. Assim sendo, a determinação

do tempo necessário à liberação da pintura é definida, em cada caso, em função das

condições particulares vigentes.

O preço cotado inclui o fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos

necessários para a execução dos serviços.

A medição para pagamento será feita por metro quadrado (m:2) de pintura asfáltica

efetivamente realizada.

Capa em CBUQ

Deverá ser executado a Capa do pavimento, com camada de C.B.U.Q. de espessura

e = 4,00 cm A mistura empregada deve apresentar estabilidade e flexibilidade compatíveis

com o funcionamento elástico da estrutura e condições de rugosidade que proporcionem

segurança ao tráfego.

Não é permitida a execução deste revestimento sem o preparo prévio da superfície,

caracterizado por sua limpeza e preparo preliminar, quando a temperatura ambiente for igual

ou inferior a 10aC e em dias de chuva.

Todo carregamento de ligante betuminoso, que chegar à obra, deve apresentar o

certificado de resultados de análise correspondente à data de fabricação ou ao dia de

carregamento e transporte para o canteiro de serviço. Deve trazer também a indicação clara

da procedência, do tipo, da quantidade do seu conteúdo e da distância de transporte entre a

fonte de produção e o canteiro de obras.

E recomendado o emprego de cimento asfáltico de petróleo tipo, CAP 50-70.

A superfície deve apresentar-se limpa, isenta de pó ou outras substâncias

pre:udiciais.

A temperatura da mistura, no momento da distribuição, não deve ser inferior a 140'’C.

Caso ocorram irregularidades na superfície da camada acabada, estas devem ser

corrigidas de imediato, pela adição manual de massa, sendo o espalhamento desta efetuado

por meio de ancinhos e/ou rodos metálicos. Esta alternativa deve ser, no entanto1

rninlmizada, já que o excesso de reparo manual é nocivo à qualidade do serviço.
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A compressão da mistura asfáltica tem início imediatamente após a distribuição da

rr]esrna.

As coberturas dos equipamentos de compressão utilizados devem atender às

seguintes orientações gerais:

- A compressão deve ser executada em faixas longitudinais, sendo sempre iniciada

pelo ponto mais baixo da seção transversal, e progredindo no sentido do ponto mais alto;

- Em cada passada, o equipamento deve recobrir, ao menos, a metade da largura

rolada na passagem anterior.

O processo de execução das juntas transversais e longitudinais deve assegurar

adequadas condições de acabamento.

A camada de concreto asfáltico recém-acabada sonente deve ser liberada ao

trábgo após o seu completo resfriamento.

O preço cotado inclui o fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos

necessários para a execução dos serviços.

A medição para pagamento será feita por tonelada (t) de revestimento asfáltico em

CBUQ efetivamente realizado.

SINALIZAÇÃO

Sinalização Horizontal

Este serviço deverá atender às especificações ES-OC C:3/05 do DER/PR.

Este serviço consiste na execução de sinalização horizontal com tinta à base de

resina acrílica retrorrefletiva amarela e branca.

Todos os materiais utilizados deverão satisfazer às especificações do material

correspondente do DER/PR.

A tinta deverá satisfazer a NBR 11862 da ABNT. As cores de tinta a serem

empregadas devem obedecer as indicações de projeto, sendo selecionadas em função da

padronização de cores definidas no Código de Trânsito BrasileIro e seus anexos, descritas a

seguir.

Amarela: para marcação de faixa no centro da pista, separando os sentidos do tráfego.

Branca: para marcação de faixas de travessias de pedestres.

São adicionadas à tinta de demarcação viária, microesferas de vidro, a fim de

produzir retrorrefletorização da luz incidente proveniente dos faróis dos veículos, devendo

atender a NBR 6831 da ABNT.

6
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Os equipamentos devem ser do tipo, tamanho e quantidade que venham a ser

necessários para a execução satisfatória dos serviços.

a) Previamente à execução do serviço de sinalização horizontal deve ser executada

a pre-marcação de pintura, consistindo na locação e alinhamento das marcas longitudinais,

transversais, de canalização, de delimitação e inscrições do pavimento, indicadas no projeto

de sinalização.

b) Quando a simpÊes varredura ou jato de ar comprimido não forem suficientes para

remover todos os detritos, óleos ou outros elementos estranhos, a superfície deve ser

esccvada com solução de fosfato trisódico ou metassilicato de sódio e então ser lavada. Tal

procedimento deve ser executado 24 horas antes do início da pintura.

c) Quando aplicada sobre superfície de revestimento asfáltico a tinta não deve

apresentar sangria nem exercer qualquer ação que danifique o pavimento.

d) A tinta, quando aplicada na quantidade especificada, deve recobrir perfeitamente

o pavimento e permitir a liberação ao tráfego, em cerca de 30 minutos para película úmida

com espessura igual a 0,6mm.

e) A tinta deve manter integralmente a sua coesão e cor, após sua aplicação.

A aceitação dos serviços é necessária que sejam atendidas as seguintes condições:

o acabamento seja julgado satisfatório; os serviços estejam em perfeitas condições de

conservação e funcionamento; o alinhamento apresente-se satisfatório em termos de

continuidade e direção.

Aceitação dos Serviços: a fiscalização procederá à inspeção visual e solicitará ensaios

da obra de pavimentação.

LIMPEZA DA OBRA

A CONTRATADA deverá retirar todos os entulhos de obra. A obra deve ser entregue

completamente limpa, isenta de sujeira de qualquer natureza (lixo, detritos de obra, etc.).

ALEXAN E) R E §õiHiÊqg18l;:B831ào'AuxANonE nm1

T I E Z Z 1 y1i2h: g1;2: 31?!!!13cTI 33: 1 1 F::
ZU N TIN E : 1589 142 RaZãO, EU SE,TIE,Z„II,bJ,bÍtfà,I1,5rI:Ifo26838

Localização

–683F BgltggÊo

Alexandre Tiezzi Z;untine

Engenheiro Civil

CREA-SP 5060516349/D

7
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ART de Obra ou §erviçà-
1720231209499

Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei na 6.496, de 7 de dezembro de 1977

+ : 13
CREA-PR

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

1. Responsável Técnico

ALEXANDRE TIEZZI ZUNTINE
Título profissional:

ENGENHEIRO CIVIL

RNP: 2600787224

Carteira: SP.506051 6349/D

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZEIRO DO IGUAÇU

2. Dados do Contrato

CNPJ: 95.589.230/000144

AV. 13 DE MAIO. 906

CENTRO - CRUZEIRO DO IGUACU/PR 85598-000

Contrato (Sem número) Celebrado em: 07/03/2023

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica (Direito Púbtico) brasileira

3. Dados da Obra/Serviço
AV. 13 DE MAIO. 906
CENTRO - CRUZEIRO DO IGUACU/PR 85598-000

Data de Inicio: 07/03/2023 Previsão de término: 09/05/2023 Coordenadas Geográficas: -25,614258 x -53,127786

P„príetário, PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZEIRO DO IGUAÇU
4. Atividade Técnica

CNPJ: 95.589.230/000144

Quantidade
1292.00[Elaboração de orçamento, Fiscalização de obra, Projeto] de pavimentação asfáltica para vias urbanas

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deverá proceder a haifa desta ART

Unidade
M2

7. Assinaturas 8. Informações
• A ART é válida somente quando quiteda, conforme informações no
rodapé deste formulário ou conferência no site www.crea.pr.org.br.

• A autenticidade deste documento pode ser verificada no site
www.crea.pr.org.br ou www.confea.org.br

• A guarda da via assinada da ART será de responsabilidade do profissional
e do contratante com o objetivo de documentar o vínculo contratual.

Documento assinado eletronicarnente por ALEXANDRE TIEZZI ZUNTINE, registro
Crea-PR SP-S06C)516349/D, nã área restrita do profissional com uso de login e
senha, na data 07/03/2023 e hora 101109.

Acesso nosso site v/ww.crea-pr.org.br

Central de atendimento: 0800 041 0067
PREFEITURA MUNiCIPAL DE CRUZEIRO DO IGUAÇU - CNPJ: 95.589.230/0001'44

Con8elbo Rtglõrut de enaer\lulu
3Bmnunbl» do ?+r&nA

Valor da ART: R$ 96,62 Nosso número: 241010172031209499

A autenticidade desta ART pode ser verificada em https://servicos-crea-pr.org .br/publico/art

Impresso em: 07/03/2023 10:10:10

"'ww'”''P''8.b' 8 %g# FB
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BDB - ACÓRDÃO MO 2622/2013 .-. TCU
PAV§MENTAÇÃO

iss
PIS

COFINS

3,50
n6
no

3,45
n8
m4
n8

IMPOSTOS

!

E
CPMF = 0,00

ADMINISTRAÇÃO CENTRAL
Ri§eO§
SEGUROS E GRANTIA§
DESPESAS FINANCEiRÀ§

0
OBRAS

4,29m
mo
1.15

24,23BDI {OBRA OU MATERIAiS/EQUiP,
BDl=(((((1+(C8+C9+CIO)/IOO)*(4+CI 1/100)*(1+CI 2/100»/(1-C6/1 OO))-1 )*100)

BDI {OBRÂ' 24,4

LueRO 8,00 5, 11

D S' 15,28%

ALEM I\3 D RE MdjgqtbI:ANDRE
ND: C=BR. O=lC:P.Brasil. OU=AC

Ti EZZ i àE1U;Fd::#1%)sofá\Sinr}ferencn
OU=Cenifiado PF Al. CN=ALEXANDRE

Z UN TiN E: 158:jEzãÊ! it: T:jNoEiluRS:!:?e8ã:cumenu
Localização

91 426838 Pgl?gg?koe3J EfI\fi?fá?g:::
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Da: Secretaria de Planejamento e Finanças
A: Contadora

Senhora Contadora,

Solicito para informar sobre disponibilidade financeira para contratação de empresa
para Pavimentação Asfáltica com CBUQ no pátio do estacionamento da Prefeitura
Municipal, que atendem as especificações, condições, quantidades e exigências
constantes no termo de referência.

Cruzeiro do Iguaçu, 07 de Março de 2023.

2@,À ©cül, <1>nÃ
gnejamento 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 - Secretaria 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 /lsl ;oria Jurídica

@/2023Em-

dR
Prefdito



Municipio c1e Cruzeiro do Iguaçu
Solicitação 41/2023

rIrlr : '1 '1
'. ' Ç J Z_ z_

SoIIcItação
Núrt8ro

41
SoIIcItante
Cód«> NaTe

588-6 GHLCByOIR LQRAS DA SILVA
1,oea 1

3001
Órgão

03 SK;REFA RA DE A[XVihilSTIRAÇ$,O
Forma de pagamonto
Descriçãl

30 DiAS AROS A u,aissÃo DA NOTA FiSCql
Entrega
Load

A obra será realizada no pátio da f+efeitura Municipal, localizado na Avenida 13 de rrnio. 906, município de
Cruzeiro do buaçu-PR.

Pág inal

Tipo

ContraÊação de Serviço
Eaitick) em

08/03/2023
Processo Gerado
Nünero

8 1 /2023

Quwtldêae de itens

1

GABINEIE DO SBCRErARD

Tipo

Depósito bancário

Prazo

2 Mbses

O

TERMO DE REFERÊNCIA

i - 8s?8ciricÂÇÃO DO OB,JaTO,

O al)jet:o do presente termo é uma TOMADA DE PREÇO para contratação de empresa e$peciali=ada pala
execução de 1.292,OOrn2 de pavimentação asfáltica com CBUQ no pátio do estacionamento da Prefeitura
Municipal, conforme planilha de execução e cronograma financeiro.
2 - JUSTIFICATIVA:
O objeto do presente termo visa à execução de obra de 1+292,00m2 de pavimentação asfáltlca com CBÜQ
no pátio do estacionamento da Prefeitura Municipal, conforme planilha de execução e cronograma
financeiro .
3- CRITÉRIOS DE JULGAMENTO:

Menor preço global.
4 - DOCUMENTOS DE QUÀLIEICAÇ:ÃO TÉCNICA E DEMAIS EXIGÊNCIAS .

a ) prova de registro no ConseTho Regional de Engenharia , ArquItetura e Agronomia - CREA/Conselho de
Arquitetura e UrbanIsmo - CÃO ou demais conselhos técnicos aptos a realizar o serviço;
c > declaração de visita (Modelo em anexo) , expedido pelo llcitador . À proponente, através de
representante devidamente habIlitado junto ao CREA/ CÃO ou demais conselhos técnicos aptos a
realizar o serviço, quando da vIsita ao local da obra deve obter, por sua ezclu$iva
responsabiIIdade , 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, responsabill;ando-se o contratado pela ocorrência de
eventuais prejulzo s em virtude da sua omissão na verificação do local de instalação e execução da
obra
d) Atestado cte CapacIdade Técnica-ProfissIonal fornecido por pessoa juridica de direito público ou
priVado, tque nâo a própria licitarlte-empresa) de acordo com o inciso I1, 51'’ do Art . 30 da -Lei- n'’
8.666/ 93 , de haver o ( s ) profissional ( is ) técnico ( s ) executado obra ( s ) de caracteristica ( s )

semelhante/similar ou superior ao objeto licit:ado. 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
Résponsabilidade Técnica - RR IF pelo servIço constante no Atestado de Capacidade Técnica-Profissãonal
apresentado, profissional este que será o ( a ) responsável técnico (a ) da obra . A ART - Anotação de
ResÕonsabilidade 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
el declaração de responsabilidade técnica, indicando o responsável técnico pela execução da obra
(Modelo em anexo) até o seu recebimento definitivo pelo licitador,
f ) 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 - CAO ou demais conselhos
técnicos aptos a realizar o serviço, de execução de, no mínimo, uma obra de $emeThant:e complexidade
tecnológica e operacional equivalente ou superior à solicitada no item 04.2 ,
g) comprovação de vínculo, através de registro em carteira e ficha de registro ou contraco 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

müdopi;MLEIDFRaHA naTa: 5531 o 0888/2023 13:47:18
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Wíunicipio cge Cruzeiro do Iguaçu
Solicitação 41/2023

-ma de sua investidura no cargo ou contrato social.
- A ordem de serviço deverá ser emitida somente após a assinatura do contrato .
5 = LOCAL DE EXECUÇÃO :

A obra será rea 11:ada no pátio da Prefeitura Municipal, localizado na Avenida 13 de Ina:LOI 906F

municípIo de Cruzeiro do Iguaçu-'PR.
6 - CRONOGRAMA / PRAZO De ENTREGA E ViGÊNCiA:
Prazo de execução da obra é de 2 meses a prazo de vIgêncIa cont=ãtua1 é de 4 meses ,
7 - OBRiGAçõES :

- DA CONTRATADA:
- Contratada deve cumprir todas as obrigações constaneos no Edital ? seus anexos e sua plopc>sta /

assuntlndo coino exclusivamente 3eus os rIscos e as despesas decorrentes da boa e pelfelta execução do
objeto e, ainda :

• efetuar a entrega do objeto ela perÊeitas condições, conforme e8pecif ica €;Ões f plazo e local
constantes no Edital e seus anexos, acompanhado da respectiva nota fiscal;
- responsabIlizar- se pelos vícios e danos decorrentes do objeto;
• substituir, reparar ou corrIgir , às suas expensas, no prazo fizado 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 entregar os
motivos que impossibilitem o cumpliRlento do pIa :o plevisto , com a devIda comprovação ;
– manter , durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrIgações assumidasf todas
as condIções de habilitação e qualificação exigidas na licitação.
- DO COI.ITRÀT.41]TE:

- receber o objeto no prazo e condições estabelecidos no Edital e seus anexos ;
- verificar minuciosamente, no prazo fixado a conformidade dos bens recebidos provisoriamente com as
especificações constantes no Edital e da proposta , para fins de aceitação e recebimento definitivo;
- comunicar a Contratada, nor escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades verificadas no
objeto fornecido, para que seja substituido, reparado ou corrigido;
– acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da Contratada, através de comissão/servidor
designado;
• efetuar o pagamento à Contratada no va:LoI coI:re$pondente ao íolneciltlento do objeto, no prazo e
iorrüa es cabe:lec idos 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, bem como por qualquer dano
causado a terceiros em decorrência de ato da Contratada, de seus empregados, prepost<:>s ou
subordinados .

Págirn2

8 + VALORES DA aBR_\ :

R$ 260.661 f 92 { Duzentos e sessenta mil, seiscentos e sessenta e um leais e noventa e dois centavos ) .
9- FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DO CONTRATO : HaHn-F\-Ulq-i-.HannaHn-i-Fi-Pi-FI
O recebimento dos produtos, a fiscalização e o acompanhamento da execução do contrato, será efetuado
pelos engenheiros : Alexandre Tiezzi Zuntline 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 fim de
verificar a conformidade deles com as especificações técnIcas dispostas no mesma .
A fiscalização de que trata este Item não exclui nem reduz a responsabilidade do fornecedor , ainda
que result:en de condições técnicas, vIcio$ redlbitórios ou emprego de material inadequado ou de
qualidade inferior , e na ocorrência desta, não implica na responsabilidade da administração e de
seus agentes e pl epc>s cos ,

la - DAnOS D_B. soLrcITÀÇÀo,
- Data de envio do termo: 06 de março de 2023 .

Seclecaria Municipal de Administração
- Telefone para Contato : ( 46) 3572-8000
- Anexos a este Termo encontrara-se os documentos que deram base à solicitação;

11 - ÀUTORIZÀÇÃO

Cru:eIIO do Iguaçu, C)6 de março de 2023 .

eln=B+InF edhgH+8#hUe•»P ==+=•Hnn=HPnnnnU+

GELCE:NOIR :L81PIÀS DA SILVA
S6C . MUN . Dê_ ÀDMINISTRA.ÇÃO

i;smê7tM
O objeto do presente termo visa à exe :LIçãO de ob 1a de 1.292,00m2 de pavimentação asfáltica com CBÜQ

üvitido pa: SIRLEI DA ROCHA na versão: 5531 o QBm©Q23 1347:18



Municipio de Cruzeiro do Iguaçu
Solicitação 41/2023

' .) (1 C' 1 2 4

Pégina3

-no páti6 do es-t-acmantenÜ--da Pn-feitura– Municipal, conforme planilha de execução e cronograma
financeiro .

Código Nome

046466 O objeto do presente termo é uma TOMADA DE PREÇO para contratação de e

O obJeto do presente termo é uma TOMADA DE PREÇO para contratação de empresa
especializada para execução de 1.292,00m2 de pavimentação asfáttica cam CBUQ no pátio do

estacionamento da Prefeitura Municipal, conforme planilha de execução e cronograma fInanceiro.

Unidade

UNID

Quantidade
1 ,oo

Unitário
260, 661 ,92

Valor

260.661 .92

TOTAL 260.661 , 92

Emitido pa: SIRLEI DA ROChA na ws 6 ÍB1 ã (EiaNx123 13:47: 18
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Fone: (46) 3572-8000 Av. 13 de maio, 906 – 85598-000
Cruzeiro do Iguaçu – PR - CNPJ 95.589.230/OC)01-44

MUNiCÍPiO DE CRUZEiRO DO iGUAÇU
EDiTAL DE TOMADA DE PREÇOS Ng 004/2023

01. !N§TAUFIABOR, SUPORTE LEGAL E REGiME DE CONTRA 7AÇÃO

O MUNiCÍPiO de CRUZEiRO DO iGUAÇU, ESTADO DO PARANÁ, inscrito no CNPJ/MF sob o ng.
95.589.230/0001-44, ora denominado licitador, torna público que às 09:00 horas do dia 04 de abril
de 2023, na Av. 13 de maio, n'’ 906, na sala de licitações da Municipalidade, na cidade de Cruzeiro do
lguaçu, Paraná, Brasil, a Carnissão de Licitação, integrada por membros indicados pela entidade
nstauradora da licitação, por meio de docurnento hábil, receberá as propostas para execução da(s)

obra(s) objeto da Tomada de preços ng 004/2023. 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.

82. €:3$}ET{:1

O objeto do presente termo é uma TOMADA DE PREÇO para contratação de empresa especializada para
execução de í.292,€iOm2 de pavimentação asfáltica com CBUQ no pátio do estacionamento da Prefeitura
Municipal, conforme planilha de execução e cronograma financeiro.

03. iNFORMAÇÕES, ESCLAREC:!íWENTü§ g ALTERAÇÃO DO EDITAL

03.1. Informações e e$clareeinlentos relativos 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 recebirllento dos envelopes, o !icitador poderá por
sua própria iniciativa ou como consequência de algum 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 casos em que a alteração do Edital importe em modificação das propostas, o licitador
prorrogará o prazo de entrega das mesmas.

04. 08 iaTa, REGiME DE EXEcuÇÃo, TIPO, PRAZO DE EXECUÇÃO, CAPITAL §oeiAL, 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 seguinte obra:

LOTE DESCRIÇÃO TOTAL

1
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01 O objeto do presente termo é uma TOMADA DE PREÇO para
contratação de empresa especializada para execução de l.292,€}€im2
de pavimentação asfáltica com CBUQ no pátio do estacionamento da
Prefeitura Municipal, conforme planilha de execução e cronograma
financeiro.

R$ 260.661,92

LU77p&da=pvBwuu3qu»v&#\+nwpu+Bq+una:+alln:HMeeEAlgqn«nF+\+»qw9+Hw#
VAL(3RfõVÃ[g:S-íIFMiiõT{$%O.é61:§2 (Duzentos e sessenta mil, seiscentos
e sessenta e um reais e noventa e dois centavos).

R$260.661,92

NWüw=RnBeF=!+liJ4iT3e\W;R>f+QK3HMwn+«qHHW»;PweiFpq=Hd

Garaut:ia de Manutenção de Proposta: }alêTâBTZãils
mil seiscentos seis

1'cais e $8$ 5el'Ita e

um centavos);

Dernais informações sobre o LOTE 01 seguem abaixo:

MZMT;;mmmilimmm) nó Avenida 13 de maio, 906,
município de Cruzeiro do Iguaçu-PR.

R$ 260.661,92 €Duzentos e sessenta mil, seiscentos e sessenta e um reais e noventa e dois centavos).

1

T’=’M7iMã%iÊàX;7:=’;;m;iT;-;;rn o Õrdjeto, eipéáficâ-®éi tébriiéàs, mernoriais a
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:I) 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 Máximo estabelecido no lote 04.1, sob pena de

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

rj
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05. ÍNDiCES FiNANCEIROS

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 CF),

.r estabelecidoscujos valores limites são os a SI

(LC)(LG)
(valor mÍnImo)(valor mínimo)

1,10 1,10

(E) (valor
máximo)

0,50

06. RECtJR sos ríHANCEigOg.
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 Tá(:NiCA E BEEFaENTeS iN$YKii'fORES.

€37.1. A Pasta Técniea corn o inteiro teor do edital e seis respectivos modelos, aeiendos e anexos poderá
ser examinada no endereço mencionado no item €)2 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 llcitador. Neste caso, não serão aceitos protestos ou reclamações de
empresas em relação a tais documentos, principalmente no que concerne ao item 03.2.
07.2. São partes integrantes deste edital os seguintes elementos instrutores, 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 supewenientes impediüvos 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 micro empresa para os fins da Lei

Complementar 123/06, comnlementada pela 147/14 (Modelo em anexo ao edital)

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 swviços 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).

3
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Termo de Renúncia (Modelo em anexo ao edital);

Declaração de não parentesco (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 Tri3unal de Contas da União

08. CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO

08.1. Poderão participar da presente licitação:

a) Poderão participar da presente licitação as pesaoas jurídicas do ramo pertinente ao objeto desta
licitação, e que satisfaça as condições e exigências cont:das 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
certicião simplificada da Junta Conrerclai.
d) Empresa do ramo cadastrada, nas condições exigidas pela Lei ng 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, sob 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 cola foto au€enticado junto com a carta credencial.

09. APRESENTAÇÃO E ENTREGA DAS PROPOSTAS

09.1. A proponente arcará com todos os custos relativos à elaboração 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 ! - DOCUMENTAÇÃO DE HABiLiTAÇÃO;
b) ENVELOPE Ng 2 - PROPOSTA DE PREÇOS.

4
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Os envelopes deverão ser entregues fechados e inviolados, contendo em sua parte externa e frontal os
dizeres:

RAZAO SOCIAL

TOMADA DE PREÇOS N'’004/2023
ENvg to?E N=. 81 .- DOCUMENTAÇÃO og nA81LiTAÇÃO DATA, _

./2023

RAZÃO SOCiAL

TOMADA DE PREÇOS Ng 004/2023
ENVELOPE Ng 02 - PROPOSTA DE PREÇOS

09.3. A documentação de habilitação e proposta (envelopes n'’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 e n '’. 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).

/ /2023
DATA:

10. nO€üMgNTÁÇÃO ng UÃ81LÍTÀÇÃô - ©NvgtoF2 N2 aí

10.1. Os docurnentos 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
pela proponente. OBS: não serão autenticados documentos pelos servidores públicos desta
municipalidade.

16.2. Deverão estar inseridos no envelope ng 01:

10.2.1. DA HABILITAÇÃO JURIDICA

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

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

b) Declaração de IWicroempresa ou Empresa de Pequeno Porte (conforme modelo em anexo ao
edital) acompanhada da Certidão Simplificada de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte
expedida pela Junta Comercial do Estado da sede da Iicitante, 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.

5
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10.2.2. DA REGULARIDADE FiSCAL E TRABALHISTA

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 Federai (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 ?gunlcipai, 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.

D Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNI>T), de acordo com a Lei ng 12.440, de 07 de julho

10.2.3. DA QUALIFICAÇÃO ECÔNOM ICA-FINANCEIRA

de 2011

a) Prova de capacidade financeira 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 = CAC + RLP) / CPC + gLP)

,( = MC / pc)

SUE::=HMSFqW<}mnW;;XdNIHBmTV+4=P%X=eWnen

,E ; (PC + EL,PJ / (AC + RLP+ Â€

Ae - ativo circulante PC - passivo circulante AP - ativo perrnanente RLP - realizáve1 a longo prazo

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

Onde

ELP - exigível a longo prazo

b) Balanço patrirnorrial e dernorrstrações contábeis do último 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) Cornprovação 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 n'’02) 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
10.2.4. DAS DECLARAÇÕES A SEREM APRESENTADAS

a) Declaração de recebimento de documentos, conforme modelo do edital;
b) Declaração de não pamm-am) m;;M
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) Deciaração de que concorda coIn todas as condições estabelecidas no presente edital e
docuinentos pertinentes, bem como, de inexistência de fatos supervenientes impeditivos da

habilitação, em anexo.

f) 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 – CAU ou demais conselhos técnicos aptos a realizar o serviço;

c) 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
contratado pela ocorrência de eventuais prejuízos em virtude da sua omissão na verificação do local de
instalação e execução da obra.

7
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d) Atestado de Capacidade Técnica-Profissional fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado,
(que não a própria licitante-empresa) de acordo com o inciso I1, 919 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 o (a) 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
e) declaração de responsabilidade técnica, indicando o responsável técnico pela execução da obra (Modelo
em anexo) até o seu recebimento definitivo pelo licitador,

f) 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 no item 04.2,

g) 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 sócio de
empresa, tal comprovação poderá ser feita através da cópia da ata da assembleia de sua investidura no
cargo ou contrato social.

- A ordem de serviço deverá ser emitida somente após a assinatura do contrato.

b) Atestado de visita, O mesmo será realizado até um dia antes 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.
(46) 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.

1

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 - (: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. É vedada, sob pena de inabilitação, a indicação de um mesmo responsável técnico ou utilização de

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. PROFOSTA DE PREÇOS - ENV€LOPE 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 C:PN J da proponente;

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

9
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12. DiSPOSiçõES REFERENTES À PROPOSTA nE FREços
12.1. A apresentação da proposta de preços na licitação será considerada como evidência de que a
proponente examinou completamente os projetos, as especificações e demais documentos, 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
JI

12.3. 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, ferramentas,
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 “TOTAL” 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.

13. RECEPÇÃO gÂBE&Ttl&À DOS ENVEtOFES

13.í. 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 ernpresa para
acompanharnento cio ato. A credencial é docurnento 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

10



) 1: 1 [!

MuwlciPi© ©© CRwz©IRO no r©uÂçu
--------------.------------ESTADO DO PARANÁ---–----------------

Fone: (46) 3572-8000 Av. 13 de maio, 906 – 85598-000
Cruzeiro do Iguaçu – PR - CNPJ 95.589.230/C)001-44

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 lavrada ata circunstanciada da reunião, que registrará as impugnações, obsuvações e demais
ocorrências, e será assinada pela Comissão de Licitação e pelas proponentes presentes que assim o
desejarem.
13.7. Será inabUitada a proponente que deixar de apresentar qualquer documento ex-gido, 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 raüficar 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 dOCLmentaÇão.

13.11. A partir da divulgação do resultado do j IIgamento as proponentes terão o prazo de 05 (cinco)
dias úteis para interposição de recurso, se assiur o desejarem, obser-ando-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 rnuais 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 pxticipantes renunciarem ao prazo para interposição de
recurso, quanto à fase de habilitação preliminat, mediante manifestação expressa através do termo de
renuncia ou constar na respectiva ata que deverá ser assinada po- todas as proponentes, se dará
sequência ao processo.

14. ABERTURA DO ENVELOPE Ng 02 - PRÔPÕSTÀ DE PREÇOS
14.1. Na data fixada para a reunião de abertura dos envelopes ng 02, a Comissão de Licitação devo lverá
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 ng 02, ficará lacrado e em anexo ao processo
licitatório.

14.2. A Comissão de Licitação procederá à abertura dos envelopes ng 02 das proponentes habilitadas,
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 c:rcunstanciada que será assinada

pela Comissão de Licitação e representantes das empresas proponenes 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 propostap 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, planiEha ou cronograma físico-financeiro poderá ser suprida
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 confer&lcia da proposta de preços, plani Ib de serviços e
cronograma físico-financeiro. Constatado erro rritmético 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 (algar-smo 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 prevzlecerá 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 ultrapanar 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) elabcrada em desacordo com o presente edital;
b) cujo valor global analisado for superior ao estabelecido no item 04.!;
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, !rrisórios ou de valor zero;
f) que não aceite correção do cronograma físico-financeiro;
g) que venha a ser considerada inexequível pela Comissão de Licitação, 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 oferta.

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 superiores a 50%

(Cinquenta por cento) do preço orçado pelo licitador, ou

b) preço global orçado pelo licitador.
14.16. A proponente deverá estar apta, quando solicitada pela Comissão de Licitação, a apresentar uma

detalhada composição de preços unitários que demonstrem 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 pela mesma, após o recebimento da
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solicitação. A não apresentação da composição detalhada dos preços 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 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, será declarado o vencedor.

14.17.

14.18.

14.19.

44.20.

14.21 .

15. »Â COMPROVAÇÃO ©À REGULARIDADE FiSCAL E DO DIREiTO DE PREFERÊNCIA DAS
MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE (LC: ng 123)
15.1. As microempresas e empresas de pequeno porte deverão apresentar 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 apresentada 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 3equeno porte ser declarada 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 apresentar cópia da negativa que está
irregular juntamente corn 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 contratação 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 mesma, que será comunicada às

proponentes através 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 itern 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 en favor da proposta de menor preço originalmente
vencedora do certame.

16. ADJUDICAÇÃO E CONTRATAÇÃO
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 (cínco) dias úteis, sob pena de decair do direito de

contratação e sujeitando-se às penalidades previstas em lei.
16.3. A proponente vencedora deverá apresenta 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/CAU/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. ?RÂZO$

17.:1. Na contagem dos prazos, prwistos 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 -1ão poderá ser superior ao que está estipulado no item
04.1 desse edital.

17.4. O prazo de execução 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 fiscalização, testes, reuniões de gerenciamento, comunicação está disciplinada na Cláusula Nona
da minuta do Contrato de Empreitada.

19. SEGURANÇA E MEDiCiNA DO TRABALHO

19.1. A segurança e medicina do trabalho está disciplinada na Cláusula Décima Terceira da minuta do
Contra:o de Empreitada.
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20. PLÀCÁS OE OBnÂ

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

21. PÁGÂMENTO

21.1. O pagamento dos serviços será efetuado em moeda brasileira corrente, a partir da autorização
para pagamento pelo Município, após a apresentação correta de cada fatura dos serviços executados e
documentos pertinentes, devidamente protocolalos, desde que cumpridas as cláusulas contratuais e
obedecidas às condições para liberação das parcelas.

2 l.2. O faturamento deverá ser protocoiado, 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:
n da ART pela CONTRATADA;

a da quitação junto ao INSS, através da CND conjunta; da quitação junto ao
FGTS/CEF, através do CRS; da matricula do INSS, referente ao objeto contratado.
d) a liberação da últhlla parcela fica condiciolada à apresentação:
n da certidão negativa de débitos, expedida pelo INSS, referente ao objeto contratado concluído

através da apresentação da (:ND Federal Co:junta;
a Do Termo de Recebimento Provisório;

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

23. PENALiDADES

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

24. 9dSCiSÃO

24.1. O licitador se reserva o direito de rescindir o contrato, independentemente de ínterpelação
judicial, nos casos definidos na Cláusula Décima Nona da minuta de Contrato de Empreitada.

25. OiS?OSiCÕE$GEaÂiS

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.
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25.2. O licitacor poderá declarar a licitação deserta ou fracassada, quando 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 ace tação 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 qualquu informação, esclarecimento ou dado fornecidos
verbalmente por servidores/empregados do licr:ador não serão considerados 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 previstas para a realização de eventos na presente licitação sejam declarados feriado
ou ponto facultativo, esses eventos serão realizados no primeiro dia útil subseqüente.
25.9. Os casos omissos serão resolvidos pela Com_ssão de Licitação à luz da legislação, da jurisprudência
e da doutrina aplicáveis à espécie.

Cruzeiro do Iguaçu, Paraná, em 0'7 de larço de 2023

L Geltlerl

ícípal
árietàà -Étocha Wcs;!iak

Carlissão Permanente de Licitação
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PãO!)EL(} f\32 01

€AgiTA-t:REi>gNt:1.AL

Local, _ de ,, de 2023

À Comissão de Licitação

Ref.: Edital de Tomada de Preços ng 004/2023

Prezados Senhores,

C) abaixo assinado, (inserir o home completo) , earteira de identidade (inserir o número
e órgão emissor) e CPF/IVIF ng (inserir ngb na qualidade de responsável legal pela proponente
(inserir nome da proponente) (cnpj ne) , vem, pela presente, informar a V. 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 responsável iegaD
(Empresa e ng do CNPj)
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Faí>DÊ:Le Ng 02

DECLARAÇÃO DE KgCEBIR4ENTO DE DOCUMENTOS

À Comissão de Licitação

Ref.: Edital de Tomada de Preços ng 004/2023

O signatário da presente, o senhor {inserir o nome cornpleto) . 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.

Loca i, _ de de 2023.

HH+u»=nqn•

( nome,RG nb e-a-séinatura dc responsável !egon
&{€)BELO Fag 03
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ATESTADO DE ViSITA

À Comissão de Licitação

Ref.: Edital de Tomada de Preços ng 004/2023

Objeto: do presente termo é uma TOMADA DE PREÇO para contratação de empresa especializada para
execução de 1.292, c)ama de pavimentação asfáltica com CBUQ no pátio do estacionamento da Prefeitura

Municipal, conforme planilha de execução e cronograma financeiro.

Declaramos que o Engenheiro (inserir o nome completo) , CREA ng (inserir o 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 responsó.7el pelo ticitador)

( nome, RG n', CREA n' e assinatura do engenheiro habilitado da proponente1
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R’t<i13ELO Ne 04

DECLARAÇÃO PaR?gAL DE DiSPENSA E>E ViSiTA

À Comissão de Licitação

Re;.: Edital de Tomada de Preços ng 004/2023

Objeto: do presente termo é uma TOMADA DE PREÇO para contratação de empresa especializada para
execução de 1,292,00m2 de pavimentação asfáltica com CBUQ no pátio do estacionamento da

Prefeitura Municipal, 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/(=AU e assinatura do Responsáve! Técnico)
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P4€3DE!,O Ng 05

DECLARAÇÃO DE RESPONSABiLIDADE TÉCNICA

À Comissão de Licitação

Ref.: Edital de Tomada de Preços ng 004/2023

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:

11 1E} Nome -É;=cialidade CREA/CAU
no

Data do

registro

=atura

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 12 ' e assinatura do responsável legaB
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B{8DELO Ng 86

C:A PACIEJA!}E FiNANCEIRA

À Comissão de Licitação

Ref.: Edital de Tomada de Preços ngC)04/2023

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 DEMONS-fRAÇC-)ES:

Tipo de í-rl-dicé

L=quidez geral (16)

ÍndiceValor em reais

LG = CAC + RLP) / CPC + ELP1

Liquidez corrente (LC)

LC = AC / PC

[

Endividamento- (E)

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

AC - ativo circulante;
permanente;

RLP - realizável a longo prazo.; AP - ativo
ELP - exigível a lóngo prazo. PC - passivo circulante;

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

Local, __ de de 2023.

Representante legal Contador
(nome, RC; n'’ e assinatura) (nome,RG n', CRC n'e assinatura,1
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FaODELO Ng 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'’.
004/2023 e respectivos modelos, adendos, anexos, documentos e que acatará integralmente
qualquer decisão que venha a ser tomada pelo licitador.

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.

(nome, RC n=’ e assinatura do responsável legal)
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F4C3Ê>EIIO F\19 88

ÇRAZÃO SOe IAL, CNPj, ENDEREÇO, TELEFONE, E-MAIL)

PR<>?eSTA DE PREÇos

Local, _ de , de 2023.

À Comissão de Licitação

Ref.: Edital de Tomada de Preços ng 004/2023

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 IViunicípio
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) einserir o valor por extenso) .

O prazo de execução do objeto é de (inserir a prazo de execução) ((inserir o prazo de
execução por extenso,7) 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, 1) 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 responsável iegan
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í@{}E>ÊL€) Ng 89

DECLARAÇÃO DE iWiCROEIWPRÊ:SA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE

À Comissão de Licitação

ReI: Edital de Tomada de Preços ng 004/2023.

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

execução de l.292,00m2 de pavimentação asfáltica corn CBUQ no pátio do estacionamento da

Prefeitura Municipal, conforme planilha de execução e cronograma financeiro.

O signatário da presente, o senhor {inserir o nome completo) , representante legalmente
ccnstituído 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.

Lnome, RG n'’ e assinatura do resoonsável legan
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MODELO Ng 10

ÜgCLÃÜÀÇÃO QUE NÃO EWIFKÉGÀ@gNOKES

À Comissão de Licitação

Ref.: Edital de Tomada de Preços ng 004/2023.

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

execução de l.292,OOm2 de pavimentação asfáltica com CBUQ no pátio do estacionamento da Prefeitura
Municipal, conforme planilha de execução e cronograma financeiro.

O signatário da presente, o senhor (inserir o nome compteto) , 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 r a condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos .

Local, _ de ,. de 2023.

(nome, RG n'’ e assinaürra do responsãvel IegaB

26



ir?f
&Euwicípi© Dn CRuzniRO no i©wÂÇtJ
--------------------------4$TADO DO PARANÁ---„-–---–----------

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

Fq€}!3EL<> pge+ 21

TERMO DE RENÚN€:!Á

À Comissão de Licitação

Ref: Ecàtal de Tomada de Preços ng 004/2023

Objeto: do presente termo é uma TOMADA DE PREÇO para contratação de empresa especializada para
execução de 1.292,OC)mz de pavimentação asfáltica com CBUC} no pátio do estacionamento da Prefeitura
Municipal, conforme planilha de execução e cronograma financeiro.

A proponente abaixo assinada, participante da licitação modalidade Tomada de Preços ng. 004/2023,
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 responsãve! legal)
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DEC:LA?aÇÃO DE NÃO PARENTESCO

À Comissão de Licitação

ReI: Edital de Tomada de Preços ng 004/2023

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

execução de l.292,00m2 de pavimentação asfáltica com CBUQ no pátio do estacionamento da Prefeitura
Municipal, 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 servida 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 responsávei iegaí)
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DECLARAÇÃO DE iDONEiDADE

À Comissão de Licitação

ReC: Edital de Tomada de Preços ng 004/2023

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

execução de l.292,00m2 de pavimentação asfáltica com CBUQ no pátio do estacionamento da Prefeitura
Municipal, conforme planilha de execução e cronoérama 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 responsável legaB
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DECLARAÇÃO DE DISPONiBILiDADE DE VEÍCULOS, MÁQUiNAS E EQUIPAMENTOS

À Comissão de Licitação

Ref.: Edital de Tomada de Preços ng 004/2023

Objeto: do presente termo é urna TOMADA DE PREÇO para contratação de empresa especializada para

execução de l.292,00m2 de pavimentação asfáltica com CBUQ no pátio do estacionamento da Prefeitura
Municipal, 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.g ._„„„„„_„„„„„„„_, 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.

(nome, RG n'’ e assinatura do responsável legon
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CONTRATO Ng _/2023

CONTRATO DE EMPREITADA DE OBRA POR PREÇO

GLOBAL, A PREÇOS FIXOS E SEM REAJUSTE QUE ENTRE

SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE CRUZEIRO DO IGUAÇU E
A REFERENTE À TOMADA DE PREÇOS Ng 004/2023,
NA FORMA ABAiXO:

O (inserir no do cont:rata nte) , situado na (inserir endereço) , PR, CNPJ (inserir n 9) , a seguir denominado
CONTRATANTE, neste ato representado por seu (inserir nome do representante legat] , portador da

cédula de identidade R.G. ng (inserir ng,7, CPF ng (inserir ng 1 , e a empresa , CNPJ , localizada na
a seguir denominada CONTRATADA, representada por portador da cédula de

identidade R.G. Ng (inserir ng) CPF ne [inserir ng,7, residente na , firmam o presente Contrato de
Empreitada com fundamento na Lei Federal 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 termo é uma TOMADA DE PREÇO para contratação de empresa especializada para

execução de l.292,00m2 de pavimentação asfáltica com CBUQ no pátio do estacionamento da Prefeitura
Municipal, 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'’ 004/2023, fornecida pelo
CONTRATANTE.

CLÁUSULA SEGUNDA - DO VALOR

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

CLÁUSULA TERCEIRA - DOS RECURSOS

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 !NÍCIO DOS SERVIÇOS E PRORROGAÇÃO
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 Prirneiro
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 fixados 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 impossibilitada, total ou parcialmente, de cumprir seus
deveres e responsabilidades relativos à execução da obra, deverá comunicar e justificar o fato por
escrito para que o CONTRATANTE tome as providências cabíveis.

Parágrafo Quínto
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 obrjga 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;
manter no local do objeto deste Contrato, devidamente atualizado, Livro Diário de0

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 selviços 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 qualificaçãQ exigidas na licitação. j) fornecer em tempo hábil os
materiais, veículos, máquinas e equipaMentos.

i?arágrafo 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 obrjga 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 efetuado em moeda brasileira corrente, após autorização para
pagamento pelo Município e após a apresentação correta de cada fatura dos serviços executados e
documentos pertinentes. O faturamento deverá ser protocolado, em 02 (duas) vias (original e urna
cópia), no protocolo geral 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 executados, período de execução da

etapa, número da licitação, 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;

da quitação junto ao INSS, através da CND conjunta Federal; da quitação junto ao FGTS/CEF,
através do CRS;

n

a

da matricula do INSS, referente ao objeto contratado.

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

através da (:ND conjunta Federal;

do Termo de Recebimento Provisório;

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 ng

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-financeiro 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 ?rialeiro
A contratada deverá permitir e colaborar para que funcionários, engenheiros, especialistas e demais
peritos enviados pelo CONTRATANTE:
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B 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 preposto 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
- BDO, o qual, diariamente, deverá ser preenchido e rubricado pelo encarregado da CONTRATADA e
pela fiscalização, e deverão ficar reservados para o manuseio da fiscalização.

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

Parágrafo Qui 11 €6
Qualquer serviço, material e/ou componente ou parte do mesmo, que apresente defeitos, vícios ou
incorreções não revelados até o Recebimento Definitivo, deverá ser prontamente refeito, corrigido,
removido, reconstruído e/ou substituído pela CONTRATADA, livre de quaisquer ônus financeiro para
o CONTRATANTE.

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 Sétirno
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 deverá aprová-los caso estejam
adequados ao objeto deste Contrato.

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

Parágrafo Segundo
A aprovação pela fiscalização não altera as responsabilidades da CONTRATADA 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 conternp lado 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 Prirneiro
Sempre que dos documentos de licitação não constarem características determirudas em referência à
mão-de-obra, materiais, artigos e equipamentos, entender-se-á que os mesmos devem ser novosp 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 eximida de qualquer responsabilidade quanto à segurança individual e

coletiva de seus trabalhadores, deverá fornecer a todos os trabalhadores o tipo adequado de
equipamento de proteção individual – EPI, deverá treinar e tornar obrigatório o uso dos EPls.

Parágrafo Primeiro
O equipamento de proteção individual fornecido ao empregado deverá, obrigatorbmente, 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.

PaFágTâfo 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-cur=primento das exigências de lei. Se

houver paralisações, estas não serão caracterizadas co'mo 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 roclendo o CONTRATANTE/ por
intermédio da fiscalizaçãoJ impugná-los quando contrariarem a bca técnica ou desobedecerem aos
projetos, especificações técnicas e/ou memoriais.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DO RECEBIMENTO DOS SERVIÇOS

O objeto deste Contrato será recebido provisoriamente, em no máximo até 15 (quinze) dias após a
comunicação da conclusão do objeto deste Contrato pela 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 por parte da CONTRATADA.

Parágrafo Primeiro
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 §UBCONTRATAÇÃO 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, dewrá 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 conüatual 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 vaior contratual quando ocor-er rescisão do
Contrato conforme o estabelecido na Cláusula Décima Nona, Parágrafo Primeiro;
0 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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irlidoneidade, por prazo a ser estabelecido pelo CONTRATANTE em conformidade com a gravidade
da infração cometida pela CONTRATADA;

Parágrafo Prjgneãro
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 muItas 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 início ao procedimento administrativo cabível, para
apuração dos fatos e respectivas sanções se necessárias, mediante 3révia notificação ao contratado
dos atos a serem realizados.

Parágrafo Primeiro
Compete ao Prefeito Municipal o senhor................, quando for o cam, a aplicação ou a disperBa de

penalidades/muItas.

Parágrafo Segundo
É facuitado à CONTRATADA recol"rer, conforme estabelece a legislação vigente, quando não concordar
com as penalidades aplicadas.

CLÁusuLA DÉcrMÂ NONA - OÃ &Es€is$,o

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

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 CONTPJ\TANTE;
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 Primeiro
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

muIta 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 cujos teores são de conhecimento da CONTRATADA: o
instrumento convocatório, projetos, especificações técnicas, mevmriais, bem como a proposta,
planilha de serviços, cronograma físico financeiro, anexos e parecens que formam o processo.

CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA - DOS CASOS OMISS€>S

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.............................................. 06 seis meses.

CLÁUSULA VIGÉSIMA QUARTA - DO CONHECIMENTO DAS PARTES

Ao firmar este instrumento, declara a CONTR#FADA ter plena ciência de seu conteúdo, bem como dos
demais documentos vinculados ao presente Contrato.

CLÁUSULA VIGÉSIMA QUINTA - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Havendo discrepância entre os valores indicados numericamente e por extenso, fica desde já acordado
entre as partes contratantes que, sempre prevaiecerão 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 segxlidos.
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CLÁUSULA \aGÉ SiMA 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/xx/2023.

MUNICiPIO DE CRUZEiRO DO iGUAÇU CONTRATANTE
Prefeito Municipa!

RAZÃO SOCiAL
C:<)NTgiAP!-Ai3{>

(NOME DO ADMiNiSTPaDOR)
Administrador

TESTEMUNHAS:

Nome:

RG ng:

ígo ine:

RG Re:

41



-=UNX©ípEQ Dn CRUz8iR© D© iGUAÇU
-------------------–---–-E}$TADO DO PARAB{Á----------------------

Fone: (46) 3572-8C)OO Av. 13 de maio, 906 – 85598-000
Cruzeiro do Iguaçu – PR - CNPJ 95.589.230/00C)1-44

gg#fê{8,gn@

PARECER JURÍDiCO rI'. 004/2023 - Llc. TOiUADA DE PREÇO

Da: Procuradora JurÊ€giea

Ao: Sr. Prefeiio Municipal do Município €§e Cruzeiro do iguaçu.

Ão: Sr. Secretário <ie ÃclminêsÊraçã© do iViunicípio c§e eruzeir© do iguaçu.

A: Sra. Presidente cia Cam is são de LieiÊações do ÊVêunãeípi© cãe Cruzeiro do
iguaçu.

ÂssumÉ©: Licitação modalidade Tomada de Preço n.
004/2023.

Objeto: eontrataçãü de ernpresa especializada para
execução de pavimentação asfáltica (...).

b=ãã©? j%qégjrs©: RãS 268.881,92 (duzentos e sessenta rni!,

seiscentos e sessenta e um reais, noventa e dois eentavo§).

fq©§ foi enviado pelo Sr. Presidenie da Comissão de Licitação
do Executivo iViunicipai para análise e posterior ernissão de parecer quanto o Edital

retro referido, relativo ao procedimento licitatório, na modalidade Tomada de Preço
n. 004/2623, o quai segundo nosso 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.

€2uünto a nl©daildade escolhIda para o presente proeedimen io
lie:i{ã{óriô entendo que está correta, em razão do objeto a ser licitadó, eom fulcro no

artigo 22, II, 5 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:

Art. 22. São modalidades de !iciíação:

;1- tornada de preçe3;

5 29 Tornada de preços é a ínoda lidade de iieitação entre interessadas
devidamente cadastrados ou que aíenderem a todas as condições exigidas
para cadasíramenío até o terceiro dia anterior à data do recebimento das
propostas, observada a1 necessária qualiacêção. (..J

Art. 23. As modalidades de iicitação a que se referem os incisos I a III do
artigo anterior serão determinadas em função das seguintes limites, tendo
em vista o valor estimado da conírataçãc: \

”’-“""-’-'-""'--"-"-""--”"' Ü

(...}

(...)
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1 - para obras e serviços de engenharia:

b) tomada de preços - até R$ 1 .500,000,00 (um milhão e quinhentos reais) ;

{..J

(, .)

Cumpre dizer ainda que o aviso contendo o resumo do Edital
deve ser publicado com a antecedência de 15 (quinze dias), nos termos do inciso
III do parágrafo 2'’ do artigo 21 da Lei 8.666/93.

“5 P (:) prazo mínImo até o recebimento das propostas ou da realização do
evento será;
{...)

HI A quinze dias para a totn8da de preços, n9s casos não especificados na
aRena "b” do inciso anterior, ou leilão.”

Ainda, quanto a publieãção 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, 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

precei tua o artigo 21 da Lei de Licitações, in verbis.

AN. 2{. Os avisos e©nÊendo es Fesumos dos editais das eoneorrêneias, das
tornada s de preços, dos concursos e dos leilões, embora realizados no local
da repartição interessada, deverão ser publicados com antecedência, no
mínima, por uma vez: ÍRedacão dada pela Lei n'’ 8.883. de 1994}

1 - no Diário Oficial da UnIão, quando se tratar de licitação feita por órgão ou
entidade da Administração Pública Federa! 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)

iI _ no DIário Oficial do Estado, ou do Distrito Federal quando se tratar,
respectivamente, de licitação feita por órgão ou entidade da Administração
Pública Estadual ou Municipal, ou do Distrito Federal; (Redacão dada pela LeI
n' 8.883. de f994J

}} 1 A em jornal diário de grande eireuiação no Estado e também, se houver, 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. {Redação dada pela Lei n<>

8.883, de 1994)

e 4g O av/so pub}ieado eõnÊerá a Indicação do local em que os interessados
poderão ler e obter o texto integral do edital e todas as informações sobre a
licitação.

iiI{©êt8,i@ 8;iqda que 9 d©püÊamerito een{ábii, e©rtlfieou eIue há

dotação orçamenÊáriã suficiente para contratação do objeto 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 jurídico.

É o parecer que submeto /apreciação superior.

Cruzeiro do Iguaçu. Phqde março de 2023

PROCUEÜDORÂ JURÍDICA
OAB/ PR 59.899
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PREFEiTURA MUNICIPAL DE CRUZEIRO DO iGUAÇU - PR.

AViSO Ng Ql

TOMADA DE PREÇOS Ng 004/2023

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: O objeto do presente termo é uma TOMADA DE PREÇO para contratação de empresa
especializada para execução de l.292,€iOm2 de pavimentação asfáltica com CBUQ no pátio do
estacionamento da Prefeitura Municipal, conforme planilha de execução e cronograma
financeiro.

DATA E HORA DE ABERTURA: 04 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 webpage: http://www.cruzeirodoiguacu.pr.gov.br/ e demais informações
através do telefone (0xx46) 3572-8018, fax (0xx46) 3572-8001.

Cruzeiro do iguaçu/PR, em 08 de março de 2023.

dRa
8;!;ii'&;;ii;em
'ito Municipal

Siriei da Rocha Wosniak
Comissão Permanente de Licitação



Dãárãü OHcãai dos Municípios do
Sudoeste do Paraná

;Ir’t 1 :0

Quinta.Feira. 09 de 14at\o de 2023 Ano X11 - Edição N 5 2815

PREFEiTURA HUNieiPÃL DE c:RUZEIRe> DO IGUAÇU

AViSO NU O 1

Tatá ABA DE luIRços NB o04/ 2{323

A Preíultun MunIcIpal de CrUzelrD do iEUQ{O/P:i. tubo,1 púbIICO que 1,Irá reaIIzar ua
local e data abaixo, licitação 113 11111dalidade de Tomada de Preços. de acordo com as
condições FaRtculdtDS ilo Edital, da tai 11,9 a.666/03, bud:i dlte!'aÇÔes o çlolnais normas
uni viIJOr que reaGIU a matéria.
QUI Intl: O objeto do pIORrIto hItl,o é tinta 'raxl ADA og PREÇO para qnll Ir,rUi:l11 (lo Olupluu
esD€cll\IInda Inn execuÇão de 1,291,00aII da puyjQrçn;ag:1,t üsf31 lica unD ceu(! no pátIo do
ebucitln31Bento da Prürciatr3 Yunlcip31, duttft}DBe plâ:ti:tIa 11,', 0811 guião c lxünügRtrnú

r
DATA E llORI1 DE ABERTURA: O+ de abrII de aBi13. às Dei{it) [nove hords).

ENTREGA DE eDiTAL E tNFORN AÇÕes: o Edital e sous ú8taxns puderll 60r rlltit'3doá
na cede da íirefeituI'a, nos dias úteis das 07:30 ds 11 :30 e das 13:00 às 17:00 horas, ou

através da vel)page: 1ttll)://\çww.clu2eil'adoigu3cu.DI'.gohbl/ c de lnois infortnaçócs
através do telefone (0xx4b) 3572.8018, fax {Gm4í,} 3572+(390 1,

Cl:uz;IIra du i6udçtt;'l•B. unI 09 db Dial+u :1l: 2023.

LBonirAõtotiiõ dett:en
frcÍcitv Bf116:llr,1 €1

SirI;igàBi;6ii\i'b-síliãk
Gtaíuôo FçcQl,:nfa@ f1:' l.icitaç flu

MatérIa pubUc,ada no D1 ARtO OFICI AL DOS MUNICÍ PibS bo SudOESTE DO PARANÁ no dia Og/03/2023
A verificação de atlter\ticidade da rnatéria pode ser feita informando o código identificador no site:

http://dioems.com.br
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Prefeitura Municipal de Renascença
PqE6ÃOELríRôr:icoN'o05a023 -p XiR

ÂVISO DÊ HOMOLOGAÇÃO

Torto púbIIca a HoTologação do Pregão Eleuenl06 n' 005/2022 - PMR Oüjç
ovarISO a REGISTRO DE PREÇOS para mnabçâo ce empresa para foínecb
menU do mangueiras hidráulicas e terminais. para uso na manubnçào da !rob

l do municIPIO de Renascença, em favor das seguintes empnsa3:
i ' ELCIO 3ELLIN DA aLVA. no valor total de-Rg 1.6%57 {um ml s9isantos e

noventa e BIstro reais qdnquenta e sete aennnsj; 1

. s aMAR INSTALAÇÃo E MAI\UT. DE EQUIPAMENTos AGROPECUÁRIOS 1
LTDA. no ui3r tod do RS 2.055.22 idois mi dnquenta e CInco reais e vinte e 1
dQIS ;enb\osJ:

' L F F Das MNTOS. no valor total de RS 7.814.00 (seb mi o'tonnbs e
quatarze ?08131 1

R e N3 iirJ1 g 8 :8ffgL%a a • l

FaleI:oIAlnidBê! '

?nEGÃO 12013-. 1,HR

?)tltJ}} Ji?1l::IIi!!:3::: iKe:gii
& ialaIM. uiibunLb link ppaa IP fixo o WIn \eloeida& de acordo com os

eulth.3 went{\natlo, com B4íentia nthim de 5(Pb c1310 ace$xl il}mitnJo Je
do

TX E tlf>RÁ O.8 A8ERTUR,\ t).\ ,O 8 3AWg
11lpLCO: A b{t NILIP.+f 1]

.OCf\ LJ

; se 11:1

Prçfdtun, Municipal, no cndtr,yi fIba (;clÍ1lio \anas. n' 901. (eoH\ Fone

46} 35504B€XI {Prcfdlun} ; 3S5GK316 {Dqr3nancnb dc Li,ieoõcs).
'n&sccnç& F3bgIa do PanIni de 2’ 11 e feIra. ras hõrário$ 1]33 0750 a 11 :30.

–1"s 13á>0 as IHE1 hum, lindo pder,lu 3,r cunsulhias e 3çlquiri,:as

315cianib ao aIJaqo c

Ra3«xnp. t18 dc naNO de 2023.
LL'CIANE ELOISE LUIICZ\’X

Í'nTeira

AViSO DE EDnA i,
PRIO,to €tÊTkÓNtCO ã•olâau3- miR

LICfFft<biO EXCLLSIPft IUIZ/1 3{lCROE#íPRESA,

UEUUR tROll’ID lir 11, E ENPR ESf1 DE PIe WW
PORTa Nas TERNOS DO iNCiSO i+ DO ARTiGO 48+ DA ir i neGO&
:NIODAUDÁt)E: PNgan RIal6nico Jo tipo moBIII Favo utÚIãtill.

OBJETO:4\,ntrat3ç3t. de colaR&1 up,daII/ada fanI t'urnLXirRCntO dc ntHdçirü

brrr,lda dc cuçvliplo, dc 3curtJo conI lspccincüçóci tun5tdutcs nn Termo dc

R

AQUISiÇÃO DO EDITAI.: O EütW E was :nB\os FxífrÜi) su tüqutri@ ru

Pefeiulr Utrniçlp31, ao cndKvçu Ru:1 G,rülio VaGas, 11' '}al, Centro, Für19

tIt.1 35StbS3W {Pnfçilun} / M•IB]6 (»QarUncnio de LL{Ianlash
IIl.nnçrrlt1.1, l•:\tmlü da PanIni1 dl. 9g n 1+ feinI n,Iq :111,it f17' :11

e das tJ:(XI as 17X» hôr2& cade Rodada «r cun3ultüd:8 c alquidtlu
gaRu:!ünkntGe pelo gjte unIV.lcaüscen€bpI.got.br.
iNFOR&tAÇÔÉS: InhnnRçô€ç e cnlaRdmentus adiciuüab, ao ahlen+8 e

tclciIIRe nina citado.

RutaswaR 08 de mal\u de !o:3.
LttCle\Nt: El40ISF# LU13CZJfl<

PR?02IH

Avisa DE eDírAtd

PReGÃO ELtJItÔNiCO v OiatE3 u PHii

NODALID&DE: llKgin BIcaúnico tIo lipu menor preo 81oluI do lois'.
O&IETO: contrauçb dc cmpr,na csrxclüIlnJü para fornecimento dg IOIras
digitais intcEmdz\ incíulcb a,p3ciuçSo para an utilinçap, ay,-Jun 1c

üuldi\Su.

LT/\ E HOlt\ DA ABERTURA DA 8

AQtlSlçÃO DO €DrIÂL: O Edital e seus anexos ptücrüo $crodqubidos ru
Pnfoüun Xlunicilnt, no cndabTO RuB Güôtio Vagas, n" 901, Ccaltu. Fone
1481 35SO'gf>0 tPnfdtum) ; 3550.8316 (DepMümeau de t.iLÜilc6es}.

1 Rtl13sca\& Fót8do do Panel de ? 3 (? kim aIS turá6os d3s 0730 & t 1 :30,

e da 1 3:oo as 17dn hnl& oak pbldu1k) sa çonsultidos c irthuiddos
guulilenxntc c pelo site usb.anucuatpr.gov.h
iNFORAIAÇÔÉS: tnÊinnações c 6vtatdmcnLos aüei093i$, ou ,-adenbs e
telcfilng uhu citado.

Ra18sctnÇk 08 de nas9 &: 2023.
LtCiANE eLO iSE LUBCz\i(

Prcgoclra

AVISO DE €Drfj,L
PREGÃO ELeTRÔNiCO M 017/2023 - PMn

LICITACo40 EXCI:0511H PJA1 3{lCROE,\IFRES.1,
MKROHiPREENDiiBati iNDiViDUAL E EMPRESA DE PE{}CEgO
PORTE+ NOS TER:\iOS DO INCISO i. DO ARTIGO 48, DA LC iBne06.
MODALIDADE: Pregão l!!arünin do liN men,rr pnxouniEuio.

OtYETC>; wnlnl»b tlc uuprwa pam fürnuim,nio de nuperia hospiular
oonformc wndlÇikx qumüd8dn c cxigCnrins nbbclnitk» nu Turno dc

tTA E 1101U 1)A ABERTURA DA P( X: MnHUMx

111.

DO ,l.: (i Edital e sM=== StF

Pívfellur3 Mnnicip31. no cnJcrtÇti Rua Gaútia VarIas. rf 901, Ccnuii. Fone

46) 3550-W {Pnftiluml / 35Stb8316 tDIPIt;ulunto dc 1.iblloçMs},
tHJ&t{cna9:cnbB, tsladtJ do Paf3tiá, de :30.btt ÍÉirü rios horários du 07:30 u IW+ gôarnu&Bla hMIUbll Ob4ndrtliua a,Intlirir11\cc ,hq ll:€tô 7{XI hórrH: pa,Irnlrr

$rütuitlurcnie, e pulo site \bwf,r,n3KCB$bpt.gov.br,
INFORMAÇÕES: InftBnl&çfa ç c&cllrccinlcnnx adicionais, no enüwg) o
!eldiue nI:ima c:(316,

Ren8rwl1% IIS de nun16 th :1123,
LUCIANE CLOJSE Ly 8(aVR

PrqH irA

+\\lju) DE eDiTA 1,

PREGÃO RLETRàN ico N= ai&:{tB + 1.81R

LiCiTAçÃO excLUsivA »{ag K{iCBOEAipRIiSA
31iCROEInR!i&\DEDOR iNDIViDUAL E BMW8bt DE Pt:QUI:NO
PORTE! NOS IInNOS DO iNCISO I+ DO /1117/GO 481 1).4 Lt 1?3ntvi&

Pn3õc) uellõniül do Off(1 IncRorlnb'€nehitãdr\

OIUMe! nnlru6\':o de cnIvr,u PAra nlokiçarI
Unlduir DL\ita de EtCrl «yirorrnri aurldiçr,c&,

Fn

\ \ DA ba

:çnipiu
ml \

\ tu
Pn.fdilual Muniein3l_ nn arJarear Run flellllin V:IIen\_ rf 9111_ rEntal. Fam.

(46) 355Gü00 (PrcfeINru) / 3 SStb$316 {Depgibannio dc LídEr$05). 1
Reoactn% FáWo do P8nn& de 2' a (7 feitü nos horãtio8 &r$ 07:30 8311130. 1

e du 13J» as 1780 hnrm, onde poderia ser curuul lada c 8dquiãAu
8nüuitanattq e {BIosin suv.ruwccnc&pr.gov.br.
iXFORM AÇÕES: informações e aellNcirncnllis udHunaiü, no md#qu c

16l01IIne Mina ci1340.

Rçüwwn,a 08 1l8 nuNO de 2823.
t#tCIAãl; E 18DISC LUBC:11V:(

Prci&2lro

AVISO 1l8 BDKÀl+
PREGÃO ELETRÔNiCO N'019no:3 - PMa

LlcITaÇÂo UtCLl;SIgA PJA4 $tiCROE$fpREs?1,
SíiCRO€MPaEE?qDEDGR I;VDI IZIDEAI, E EMPRESA DE PEQUENO
POXF& NOS TER 3tas DO iNciSO i, DO ARTiGO i s, a/i LC 13/280&
NIUDÀLIDÀUE: MIo lilctrüniw dc' lirn menor pav' unitário,

fornuímcato Jc litrosOkIETO: untmuçio de

FanI o ensino fund31ncat31

das eswt:15 da :61ie rnuaicipu I do casino - CMer Girassol e Esa1h .Vtmieip,11

Profeuara lú8 k:unrntür de acordo corn csNciíicaç Bes connorltes rn Te,T,to do

:00

,VltllgIC;ifl nn PinT,11.! a 1.dif 81

PtclUtuta btun:cip,11. tio endcroçr) Rlle Ocrúlio VaGa\ n4 901, Centre. Fale
146) 3550•U(X) (PHfdIBn} / 35344316 {!)qMUmcnh dc Lid14üü),
Rrnage6ç& tha&B 65 Parana, de 21 a 6’ &In, nos horáHm tIas 07:30 u t 130,
e du 13:06 as 17:00 bass. 11646 Fodcú{1 ar eatsuIlaih e aiquiHdos
çntuítütr«üe, e Iv>lo sito \Rtv.teawRO,w80'.'.br.
INFORMAÇÕES: lüürütgt,3e o &&ãlat,qn•eoto$ adieíonül4. 60 enilao+o c
telCtt>BC wind çilüdD.

RwaAwt«:, 139 &' ow+n dg 3333,
LUCIANE 6LOISE LUBCZt'F:

?rquIHI

AVBODEaDiul
1 REGIOELETRÕXICOPARtREaSIRODEERwaSBPnoaa3-

l HaHalo MaDUrA ' PARá àaaROwmBA
HIQOFhIPRHBVBDOR BW taBU,IL E 151BREgA DF ReBEIO
pow,NOSIER\f (UDD INasal,BOÃRnGOxs8,DÁL{:123n®6.
HODÁTTFLU>&PrÉg:oBêHaindobpouwe:F»$ounitário. 1
OMNI: RECEnt1 DE FREÇCB pala Alma e «whn! curia169 de

3:::MloM)dw;!imã: i?FM :
sôlicilab

EN

tio lkw( de 2 a F fe& a03brth às
}TIn !:aru, ade pcd=b m wnukMu

n aduQO eRIta

ÜJanúpB€b& %SMn a ÜmFP dem.

1C1E18d:1::%1gEM81(ii?leslc€iR

13f if
L.

AÊ©s €>{êcê2ã$

!tatlôDlrtqnnf3fi tIDE
lsatowtlulBr Dcilar 1{xu vptur

?íuxt\xiv 111=ai
Ir+ jl,Me tMn 6+•Bl8J' , N,em fBI 33 an ras rtr sR.+s4e pb aIn>8 o1+: IMkMae f? Lftuh
b&SegA &I dg 9 aLl A439\ wu&B + atbh=BSrr & F,+) + +u, rn p da x +l8,, 8M, ,,. IrIa\v ,
nqr&i, nine&ltrü' fda- & ':un\p818ab n,Hr8b, 11. voou 1 ü+b v%rc fat,cbm+beip,, à

• m lir\cM$m«bqul$roiu8+
Ap+=ERb•}B€»1q+ has+&RUe 8\Ln+a.dó\nit :lb81+RÜÍrUr«bMbtTrl't .tJ, Pr 8,crrt+ +:4 :1 do

(Xlitür cat8&Ylrunn1 pt FtStu8 ALBIts /J&4PXiTlt(;ohrali 1{111 VaRIas 01 18&t\tIll UHJbf\{ lc
\iORVI a urçTüa VieR111 at 1: tHKIS PaRt qt&\»b n prursbaôabr4cnrtr 41 1 3#irãibi'i ii

P;zu 11aIIA,na

’tbfb»rB t) Ida
\1lbRI qrrrr8RS

larirB+Úà latIn
lt8abL&+49

tV\RIBI INMBI IRlui inv 6+b:+

M p=bb 1 n\ +8 ++tu e 1\18# f Bl:M+ +4 6n+ n + slb Na +o+Ja •tIa41 tu(fllhb8 ü Uh14&d

mbBe AL bi die 5 u 1l1 6:NABJ, 11938€ 4 ini+38=b & nup qb in OI&a 1 \n\'+ rC;B> ,6 +11ha 1
8v8+mba eu +t+JtbnÇb& ::K pa As& & auG IL+ 8.'r+ 61 bibI lk+_'xRqe;lt,nIbay, meu &P

+)IIU fR«HICIKUBQCOÇ IIDI
+ew4g»&ld&çHeF+#çl»&r\BurH 4b4A84babua \b f«gH& ferb'ou ar LUa' HB iI arde e:asfo

t6#uczr6LWlüTjua RÂsol/ui8x 1 8rrr lIHIata DE 11:ws gb:ua 31 IICha 1 tLqtlüisut
viHUr 8: a 11168 las#01 Bi E Fala Nfl i»wa «bfkt\ürSIRBPirlfVI.t \8 131RrU'üi«4 hf

IllSftBllltllílf etf BOta

l#tXX\Vt\•IIlas

a81133151

IT

1861Fb•tb
\tltlt} ui\leefll

\R$?7

!}ç§f
; :'= ' PREFEiTURA MUNinPALDE CRuzaRO DD iGUAÇU . PR,

AtqSO NI 01

A)nADA DE rREÇOS Nt o03/203

A PreíeRuHI HMieilnl de Cnaeiro do 1811aço/FIL toma p6bl;o que l8râ N,dial 'to
Deal e tItIO itHt\D, lldeç:db 118 noéJlrb,Je de Tanuó4 dc Fetal tIe ,ca\lo mm &q

aBdlçüuiunlcul8n$ da tHlul, :h Iel ue &666/93,aúq3kençõa ttk:mb nomas
em v:&otq36 Hgem 8 nutért&

otãefo: lb ucs8818tenbo& ua HIWAD6PREWFm«ü'B8$oüer\plt3i
«lwb]nnhluna«UGtr th HaIHiB8çâa da PnçÂ IMUNIdo HunlcfF»úe etHan ca

1$tx& amáea de SSS6,18l8 . nníetm pUdEr & awIdiocauneEneu 11a3aHiru

DATA 1: HORA DE A8ERttRA 03 deabtü de 2023, às 09 (PJ {nau bowl.

BaHEGA UE EDITAL 6 INFOR14AÇàEs: o Baal e nus ,uwxos podar 3+! mIn&s
ca 58lte ch Pefa Ign. nog dns ÚIeK dn 0:1;30 b 11:38 e tb1 13.oo ;1 17:eDItoras. ru

gtr2bb da labl»8= http://BbW.atwndoiÊuatpr8oy.b/ e dennis kúarmqõ\'8
anUs t16 telefone (Ou+6] 3F/2.utnR fK {On110 3SR.8001,

Cnn n dn l8wp/PR, em 0; 1:c naNO tb 2023.

Galsul
Paleo Yu:te:Foi

grid da 1161l3lVanlok
teR:üdOPrrmaaclUdeUdUdl1

faisa N+ oi

l011ADA DE nEWS IP o0472023

A Pícfellun NuatapiI Ce Crbuiro do lgucu/PR, UnId püdlo Irc fa1 minI ho

hal e data abaiso, lidtzç30 lu mothiidade de Togl:th de Paços, de ando um a

ocdljBspHIaIbnsdDEdibLdalein8ü66$193.nuaUmçü5eünaisaarmas

eüt IIgar qúe ngem amaM
OBW):Oobkuúô F#mIt,' uau Itu TOUADÃ DE PREÇO ptauam3t&i de eapnü
qwvitnd2maa«ufür de 1292,0Bat dt pninut4loaqüaüa tEte w Modo
6udíwnenhd3 fTdeiRnHUidFd onfomtepb6nt1 dlawçâoeaorrwmr

D,ITA EHOR{DEABERTURü 04 deâbril de 2023.às 09:00 (nove horas}

EFFREÇA DE EDITÂL E INFORhtAÇÔES= 0 EdlIJ üseüsaaerüs pgúcnl ser r,.üradüs

a sede€hP2hitun.nadi3ÍReisll©0T31)às 1190ecIas 13:(19 às 1::00 horas. eu

atm#s da UEbp3ga: http://bvw.aIninIdoigumpcgot'l=/ e demIL- informações

m]Midotd Jon[0x«8)3572.8018.hr[0n46)3572•IMI.

fiUUriItt.
1

Cnatqdolgu{1/PR cm 08üema!\udÊ2023.

[faalr /otoHto (;elba

h<dtoXwiF-l

SRlel d9 Roda \V®Hiak

CanbioPrmmnw d+t,!awôô
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TCE PR
TJ +)btu+ =i =C8rJH.cx3 tiTAn €>= ?4ç&'«b

ye,IFe(

De}aihes processa HcltaEÓrio
'Infermaçõe9 GeraIs'

EntIdade ExeaJbra MUNICÍPiO DE CRUZEIRO DO IGUAÇU

/lrlab ' ãggã

NO ltd lação/dl$BBn§a#ngxbit>lllüMü? : 1

UMPHdudü+ ’+;;iIi; Je-;;;:;a-

Uúrnilro eYl>i:/Qf99%üO! À1

r6g# 9râgãnleosç8 dg qf8$niçHüg íat4lãgdaaãiefglutlijq!&Éd4 gd ,4táãií6 BV;8’s7$?1~7Mq'«q«s'
In9üMçã tr Hnônceira

C:aF\iFàk> 116 EN;114$Un;1

\n++7nnui

DescrIção ResumIda do ObJ'ato" ; contratação de empresa egpeçi8lizêd8 para execução du 1.292,DoRIa de
pâvTnlelrtação asfélüca com CBUQ no pátIo do esbdonarnenta da Ppefelcun

Municipal, «>níorrne fianllha de execução e cronügmrna filnncein

1

+• peq 81g++,• t'q •' + '

norma de Ava::cEe Mq?'9* Pf'@ v

Dob.:80 Orpmel\bna+ - 0500;;Íii;àioó;il;4WD;l;}iOü

Pr%o máglna/tiehrêÊcia de preço „ --;ia.6l3;fé;

1

i

Data de Lançamento do MiU 1 ÍÜ8;03} 2023

Data da Abertura das nopc#69 ! -{);/6;-2023

NOVA Data da Abertura das Propostas

Dab de t»nçêmeÉto da gêltõl

Data dü Abertura das Propoãtas

D8tõ Ra$18irã

193l9 Regl6t!'a

69/03/gai13

Há itens exdu9ivüs para EPP/f':8?

Há cota de particIpação para EPP/Mg 7

Trata.se de obra com exlgêneiB de subeontntBÇão de 1:PP/bIb?

Há prioridade para aquisIções de mlüoempre5a3 r€gIQrlat 6 eu lacBi$ 7

Dab Cancel81nento

Hã(3

Não

Não

Não

Percentual de oaRlclpação: af Dá

A1 HInnHK III 1 1M
CPF: §9G69$49PO CQ9aB)

https://servIcos.tt,e.pr.gov.brfreEPR/MunicIpal/amI/DetalhesProe88soCompra.aspx
1/1


