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1. CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

Trata-se do projeto de quadra poliesportiva a ser implantada nas escolas 
municipais e estaduais nas diversas regiões do Brasil, através do Fundo 
Nacional de Desenvolvimento da Educação- FNDE. 

O referido projeto apresenta uma área total de 980,40 m2 de área coberta, para 
adoção em terrenos de 44x32 metros quadrados. 

Este memorial tem por objetivo descrever e especificar de forma clara a 
construção da estrutura metálica, cobertura e demais instalações, de forma a 
complementar as informações contidas nos projetos. 

Todos os materiais a serem empregados na obra deverão ser 
comprovadamente de boa qualidade e satisfazer rigorosamente as 
especificações constantes neste material e nos respectivos projetos. Todos os 
serviços deverão ser executados em completa obediência aos princípios de 
boa técnica, devendo ainda satisfazer rigorosamente às Normas Brasileiras. 

2. SERVIÇOS PRELIMINARES 

Deverá ser fixada, em local visível, placa da obra, conforme modelo 
disponibilizado pelo Governo Federal. 

3. MOVIMENTO DE TERRA 

Os serviços de escavação, compactação e reaterro deverão ser executadas de 
acordo com as Normas Técnicas Brasileiras a fim estabelecer as cotas de 
níveis e condições previstas em projeto para execução da obra. 

4. FUNDAÇÃO E PILARES 

Após compactação do fundo da vala, esta deverá estar limpa e isenta de 
material orgânico. Deverá ser executada uma camada de concreto magro com 
5,0 em de espessura, com traço 1 :4:8. 

A fundação dos pilares será do tipo direto em blocos de concreto armado, 
conforme dimensões em projeto. Dependendo da resistência do solo (esta 
deverá ser definida antes da etapa de escavação), poderá haver a necessidade 
de se executar brocas, com armação longitudinal de aço CA-50 com diâmetro 
de 8 mm e estribos de diâmetro 5,0 mm a cada 20 em. 

Todos os blocos de fundação serão interligados por uma viga baldrame com 
seção transversal de dimensões constantes em planta. 
Nos blocos, pilares e viga baldrame serão utilizados concreto com fck de 25 
MPa e aço CASO nos diâmetros conforme disposição em projeto estrutural. 
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5. ESTRUTURA METÁLICA E COBERTURA 

As ligações da estrutura metálica serão soldadas, e todos os perfis metálicos 
utilizados deverão ser do tipo aço estrutural ASTM A-36, em conformidade com 
as indicações no projeto. Seguem abaixo os perfis utilizados: 

Todos os perfis metálicos, após limpeza, deverão receber pintura prime anti
corrosão, em duas demãos, e pintura de acabamento na cor amarela. 

Todos os pilares serão de concreto com fck de 25 MPa, e pintura sobre a 
superfície de concreto na cor amarela, conforme projeto arquitetônico. 

A cobertura será em forma de arco conforme projeto, com a utilização de telhas 
de aço galvanizado ondulada de 0,5 mm de espessura, na cobertura e nos 
fechamentos laterais. As cores da estrutura deverão seguir as especificações 
constantes no projeto arquitetônico, sendo utilizada a cor amarela, conforme 
figura 1. 

Figura 1: cor amarela para pinrura sobre concreto e estrutura de aço. 

6. PISOS 

Piso industrial polido cor cinza em cimento comum, com granitina (areia e 
pedriscos mistos) com 17 mm de espessura acabada, em placas de 1,50 x 1 ,50 
m, com junta plástica na cor cinza e demarcação e pintura à base de resina 
acrílica nas cores branca, laranja e azul. 

7. PAREDES E REVESTIMENTOS 

Para o fechamento de paredes das cabeceiras da quadra, serão usados tijolos 
de barro especial, bem cozidos, leves duros e sonoros, com 08 (oito) furos , 
com dimensões de 9x19x19cm, que serão revestidas de ambos os lados e 
localizadas segundo a especificação no projeto de Arquitetura. 

Para o fechamento em elemento vazado em cimento de 20 x 20 em, 
acabamento em duas demãos de pintura látex acrílica, localizados segundo a 
especificação no projeto de Arquitetura. 

8. ARQUIBANCADAS 

Estrutura de alvenaria de tijolo maciço sob placas pré-moldadas de concreto 
armada para os assentos, com inclinação de 0,5 %. 
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Os espelhos das arquibancadas serão em alvenaria de bloco cerâmico com ~
revestimento em uma face e pintura látex acrílica. 

9. EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS 

Basquete: estrutura para tabela modelo oficial, removível conforme detalhe de 
Arquitetura. 
Voleibol: poste de voleibol oficial removível completo, rede, antena de fibra de 
vidro, protetores dos postes e cadeira para juiz. 
Futebol de Salão e Handebol: trave oficial móvel e rede. 
Verificar detalhes no projeto de arquitetura, de tubos chumbados no piso para 
receber estes equipamentos. 

1 O. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 

A instalação elétrica obedece ao projeto e às normas da ABNT. A fiação será 
de cobre, com revestimento anti-chama, sendo a distribuição aparente através 
de eletrodutos de aço galvanizado. O quadro de distribuição será de sobrepor e 
a ligação das lâmpadas será através dos próprios disjuntores. 

As luminárias deverão possuir proteção para as lâmpadas. 

A fixação dos eletrodutos e luminárias deverão garantir segurança e 
alinhamento. 

Os quatro pilares de canto serão aterrados, com hastes tipo Coopperweld 5/8" 
de 3,00 m de comprimento. 

11. VESTIÁRIOS E SANITÁRIOS 

Na área interna deverá ser utilizado piso de cerâmico (33X33cm) na cor 
branca, Pl- 5. 

As paredes serão revestidas internamente com cerâmica 20x20 em na cor 
branca, Pl-3. 

As paredes externas serão revestidas com cerâmica 1 Ox1 O em nas cores 
definidas em projeto. 

12. SERVIÇOS DIVERSOS 

Durante a obra deverá ser feito periodicamente remoção de todo entulho e 
detritos que venham a se acumular no local. 

Ao final da obra deverá haver especial cuidado em se remover quaisquer 
detritos ou salpicas de concreto endurecido no piso ou demais equipamentos 
da quadra. 
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F /\DE Fundo N~clonal 
d~> Doscnvolvlmcnro 
da Educ ~ça o Ministério da Educação 

Obra: CONCLUSAO DA CONSTRUÇAO DE QUADRA COBERTA COM VESTIARIO (25,80x38m) 
Município: NOVA CANTU 
Endereço: RUA NITEROI S/N° - CENTRO 

Planilha Orçamentária 
I ITEM I DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS jUNIDJ QUANT. I VALOR UNIT. I 

1 SERVIÇOS PRELIMINARES - EXECUTADO 

1.1 Abrigo provisório c/ pavimento para alojamento e depósito m' 12,00 105,00 
1.2 Placa da obra - padrão governo federal m' 3,00 525,00 
1.3 Locação da obra - execução de gabarito m' 861,56 2,12 
1.4 Instalações provisórias de esgoto un 1,00 521,00 
1.5 Instalações provisórias de energia un 1,00 458,00 
1.6 Instalações provisórias de água un 1,00 260,00 

Subtotal item 1 
2 MOVIMENTO DE TERRA-EXECUTADO 

2.1 Escavação manual solo de 1a.cal prof. até 1.50m m' 54,00 19,38 
2.2 Aterro c/ compactação manual s/ controle, mal. c/ aquisição m' 295,00 3,12 
2.3 Reaterro c/ compactação manual s/ controle, material da vala m' 37,40 5,18 
2.4 Carga manual de entulho em caminhão basculante m' 15,00 19,18 
2.5 Transporte de material, exceto rocha em caminhão até 10km m' 15,00 15,49 

Subtotal item 2 

3 INFRAESTRUTURA-EXECUTADO _cc -= 
3.1 SAPATAS 

3.1.1 Lastro de concreto magro traço 1:4:8, espessura 5 em, preparo mecânico m' 15,00 46,88 
3.1.2 Forma plana chapa com pensada plastificada, esp.= 12mm util. 5x m' 26,60 32,00 
3.1.3 Concreto armado fck 25 MPa, usinado, inclusive lançamento m' 6,30 830,00 
3.2 VIGAS BALDRAMES 

3.2.1 Forma p lana chapa compensada plastificada, esp.= 12mm util. 5x m' 260,60 32,00 
3.2.2 Concreto armado fck 25 MPa, usinado, inclusive lançamento m' 34,30 830,00 

3.2.3 Impermeabilização com tinta betuminosa em fundações m' 72,00 7,50 

Subtotal item 3 

4 SUPERESTRUTURA- EXECUTADO 

4.1 PILARES 

4.1.1 Forma plana chapa compensada plastificada, esp.= 12mm util. 5x m' 185,501 32,00 
4.1.2 Concreto armado fck 25 MPa, usinado, inclusive lançamento m' 18,00 830,00 

4.2 VIGAS 

4.2.1 Forma plana chapa compensada plastificada, esp.= 12mm util. 5x m' 110,00 32,00 

4.2.2 Concreto armado fck 25 MPa. usinado, inclusive lançamento m' 7,50 830,00 

4.3 LAJE PREMOLDADA 

4.3.1 Laje premoldada para forro (e=12cm), inclusive capeamento (e=4cm) e escoramento m' 88,60 45,20 

Subtotal item 4 

5 PAREDES E PAINÉIS -EXECUTADO PARCIAL 

5.1 
Alvenaria de tijolo cerâmico (9x19x24)cm, e= 0,09m, com argamassa (traço 1:2:8-

m' 331,00 35,00 
cimento/cal/areia), junta de 2,0cm 

5.2 
Alvenaria de tijolo cerâmico (9x19x24)cm, e= 0, 19m, com argamassa (traço 1:2:8-

m' 32,07 45,00 
cimento/cal/areia), junta de 2,0cm 

5.3 
Alvenaria de tijolo cerâmico maciço (4x9x17), esp = 0,04m, com argamassa (traço 1:2:8-

m' 28,00 50,38 
cimento/cal/areia), junta de 2,0cm 

5.4 
Elemento vazado de concreto (40x40x7cm) assentados com argamassa (imento e areia traço 

m' 6,00 118,00 
1:3) 

5.5 
Elemento vazado de concreto (50x50x1 Ocm) anti-chuva assentados com argamassa (imento 

m' 148,10 69,58 
e areia traço 1:3) 

Subtotal item 5 

6 COBERTURA -~ 

6.1 Estrutura de aço em arco vão de 30m m' 1.114,00 101,01 

6.2 Telha metálica em chapa galvanizada e=O.Smm m' 1.114,00 24,12 

Subtotal item 6 

7 ESQUADRIAS 

7.1 
Porta de madeira (1,00x2, 10 m) com bandeira (1,00x0,80 m)- inclusive ferragens, conforme 

und 2,00 512,12 
projeto de esquadrias 

7.2 Porta de madeira (0,90x2,10 m)- inclusive ferragens, conforme projeto de esquadrias und 1,00 312,15 

7.3 Porta de madeira - Banheiros e Sanitários (0,60 m) completa inclusive targeta metálica und 4,00 158,65 

7.4 
Porta de madeira - Banheiros e Sanitários (0,80 m) completa inclusive targeta metálica - WC 

und 2,00 278,14 
PNE 

Subtotal item 7 

8 REVESTIMENTOS 

8.1 Chapisco c/ argamassa de cimento e areia s/ peneirar traço 1:3 esp.= Smm p/ parede m' 960,10 5,63 

8.2 Embaço c/ argamassa de cimento e areia s/ peneirar, traço 1:7 m' 409,10 21,88 

TOTAL 

EXECUTADO 

EXECUTADO 

EXECUTADO 

EXECUTADO 

EXECUTADO 

EXECUTADO 

EXECUTADO 

EXECUTADO 

EXECUTADO 

EXECUTADO 

EXECUTADO 

EXECUTADO 

EXECUTADO 

EXECUTADO 

EXECUTADO 

EXECUTADO 

EXECUTADO 

EXECUTADO 

EXECUTADO 

EXECUTADO 

EXECUTADO 

EXECUTADO 

EXECUTADO 

1.443,27 

1.410,64 

708 ,00 

10.304,80 

13.866,71 

112.525,14 

26.869,68 

139.394,82 

1.024,24 

312,15 

634,60 

556,28 

2.527,27 

5.405,36 

8.951,11 
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8.3 Reboco e/argamassa pré-fabricada. adesivo de alta resistência p/tinta epóxi esp= 5mm 
m' 551 ,00 \&,lr5 ~.267,95 p/ parede 

8.4 Revestimento cerâmico de paredes PEI IV- cerâmica 20 x 20 em- incl. rejunte . conforme 
m' 328,00 26,à'b 

- \ . 
projeto ~·c": ~8?9~.40 

8.5 Revestimento cerâmico de paredes PEI IV - cerâmica 10 x 10 em- incl. rejunte . conforme -
projeto m' 81,10 22,45 1.820,70 

Subtotal item 8 36.235,52 
9 PISOS -

9. 1 l astro de brita graduada apiloada (esp.=6 em) m' 633,20 6,06 3.837,19 
9.2 Piso em concreto armado com tela e juntas de dilatação (esp.=10cm) m' 633,20 46,32 29.329,82 
9.3 Piso em concreto simples desempolado (esp.=Scm), inclusive contrapiso m' 195,40 28,45 5.559,13 
9.4 Junta de retração, serrada com disco diamantado, para pavimentos em placa de concreto, 

m 627,05 14,50 9.092,23 profund.= Sem, inclusive preenchimento com mastique 

9.5 Piso cerâmico esmaltado PEI V - 33 x 33 em - incl. rejunte - conforme projeto m' 62,50 42,50 2.656,25 

Subtotal item 9 50.474,62 
10 PINTURA 

~ 

10.1 Aplicação de selador acrílico m' 847,20 6,48 5.489.86 
10.2 Demarcação de quadra com tinta acrílica m 360,00 7,81 2.811 ,60 
10.3 Emassamento de superfície, com aplicação de 02 demãos de massa acrílica m' 88,60 15,80 1.399,88 
10.4 Esmalte sintético em estrutura de aço carbono 50 micra com revólver m' 1.114,00 14,98 16.687,72 
10.5 Pintura c/ primer epoxi em estrutura de aço carbono 25 mlcra com revólver m' 1.114,00 8,54 9.513,56 
10.6 Pintura de acabamento com aplicação de 02 demaõs de tinta acrílica m' 847,20 17,81 15.088.63 
10.7 Pintura de piso com tinta à base de resina epóxi m' 480,00 33,49 16.075,20 
10.8 Pintura em tinta PVA latex (02 demãos), inclusive emassamento m' 476,00 11,09 5.278,84 

Subtotal item 10 72.345,29 
11 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS 

11.1 Adaptador soldávet curto c/ bolsa-rosca para registro 20 mm- 1/2" un 4,00 4,66 18,64 
11.2 Adaptador soldável curto c/ bolsa-rosca para registro 25 mm - 3/4" un 12,00 4,76 57,12 
11.3 Adaptador soldável curto c/ bolsa-rosca para registro 32 mm - 1" un 4,00 5,30 21,20 
11.4 Adaptador soldável curto c/ bolsa-rosca para registro 50 mm -1.1/2" un 4,00 9,10 36,40 
11.5 Bucha de redução soldávet curta 50 mm - 40 mm un 2,00 4,95 9,90 
11.6 Bucha de redução soldável longa 40 mm - 25 mm un 2,00 6,43 12,86 
11.7 Caixa d'água em fibra de vidro- cap. 3.000 litros un 1,00 1.350.00 1.350,00 
11.8 Engate flexível plástico un 10,00 16,53 165,30 
11.9 Flange para caixa dágua 25 mm un 3,00 12,75 38,25 
11.10 Flange para caixa dágua 50 mm un 2,00 29,10 58,20 
11.11 Joelho 90° soldável 25 mm un 11,00 5,50 60,50 
11.12 Joelho 90° soldável 32 mm un 6,00 6.70 40,20 
11 .13 Joelho 90° soldável 50 mm un 8,00 11,05 88,40 
11.14 Joelho 90° soldável com bucha de latão- 20 mm- 1/2" un 2,00 11 ,05 22,10 

11.15 Joelho de redução 90° soldável 32 mm - 25 mm un 4,00 7,81 31,24 

11.16 Joelho de redução 90° soldável com bucha de latão 25 mm- 1/2" un 16,00 10,74 171,84 

11.17 luva de redução soldável 40 mm - 32 mm un 4,00 4,90 19,60 

11 .18 Luva de redução soldável 50 mm - 20 mm un 2,00 4,88 9,76 

11.19 l uva soldável 32 mm un 4,00 4,89 19,56 

11.20 luva soldável com rosca - 3/4" un 8,00 5,44 43,52 

11.21 Registro de gaveta c/ canopla cromada (1 ") un 2,00 86,06 172,12 

11.22 Registro de gaveta c/ canopla cromada (1.1/2") un 2,00 139,24 278,48 

11.23 Registro de gaveta c/ canopla cromada (1/2") un 2,00 73,65 147,30 

11.24 Registro de gaveta c/ canopla cromada (3/4") un 2,00 74,74 149,48 

11.25 Registro de pressão c/ canopla cromada (3/4") un 8,00 75,36 602,88 

11.26 Tê 90° soldável- 25 mm un 5,00 5,30 26.50 

11.27 Tê 90° soldável - 40 mm un 8,00 10,19 81.52 

11.28 Tê 90• soldável- 50 mm un 4,00 12,23 48,92 

11 .29 Tê de redução 90° soldável 32 mm - 25 mm un 4,00 6,33 25,32 

11.30 Tê de redução 90° soldável 50 mm- 40 mm un 2,00 11,85 23,70 

11.31 Torneira cromada para lavatório 1/2" un 8,00 44,78 358,24 

11.32 Torneira de bóia p/caixa d'agua em pvc d- 3/4" un 1,00 54,49 54,49 

11.33 Tubo PVC rígido soldável - 20 mm m 27,00 12,85 346,95 

11.34 Tubo PVC rlgido soldável - 25 mm m 38,00 15,34 582,92 

11.35 Tubo PVC rlgido soldável - 32 mm m 28,00 46,41 1.299,48 

11.36 Tubo PVC rlgído soldável - 40 mm m 14,00 26,00 364,00 

11.37 Tubo PVC rígido soldável - 50 mm m 36,00 29,98 1.079,28 

11.38 União soldável - 20 mm un 6,00 5,69 34,14 

11.39 União soldável - 50 mm un 2,00 11 '14 22,28 

11.40 
Vaso sanitario para deficientes físicos para válvula de descarga, em louca branca, com 

un 2,00 303,85 607,70 
acessórios, inclusive assento, conjunto de fixação, anel de vedação, tubo PVC de ligação 

11 .41 
Vaso sanitario sifonado, para válvula de descarga, em louca branca, com acessórios, 

un 4,00 235,98 943,92 
inclusive assento plástico, anel de vedação, tubo PVC de ligação 
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Subtotal itell1'!1 ""1f.s24,21 
12 INSTALAÇÕES SANITÁRIAS 

~ 
- / 

12.1 Bucha de redução longa 50 mm - 40 mm 
~ -

un 5,00 4,29 '..;,.., J "' }r;-45 
12.2 Caixa de inspeção de esgoto sifonada (60x60 em) un 4,00 170,79 683,16 
12.3 Caixa sifonada (100x100x50 mm) un 6,00 38,53 231,18 
12.4 Caixa sifonada (150x150x50 mm) un 4,00 34,00 136,00 
12.5 Curva 90° curta - 40 mm un 14,00 5,96 83,44 
12.6 Fossa séptica, em concreto armado, (d 2,50 x h 12,00) un 1,00 11.545,36 11.545,36 
12.7 Joelho 45° - 40 mm un 3,00 8,79 26,37 
12.8 Joelho 45° -50 mm un 6,00 10,59 63,54 
12.9 Joelho 90°- 1 o o mm un 7,00 20,14 140,98 

12.10 Joelho 90° c/ anel p/ esgoto secundário 40 mm- 1.1/2" un 10,00 6,06 60,60 
12.11 Junção simples 100 mm- 100 mm un 5,00 29,14 145,70 
12.12 Junção simples 100 mm- 50 mm un 6,00 28,50 171,00 

I 

12.13 Junção simples 50 mm -50 mm un 8,00 13,09 104,72 
12.14 Sifão de copo para pia e lavatório 1"- 1.1/2" un 9,00 22,35 201,15 
12.15 Sumidouro em alvenaria (d 2,30 x h 6,00) un 1,00 4.137,50 4.137,50 
12.16 Tê sanitário 100 mm- 50 mm un 1,00 22,13 22,1 3 
12.17 Tubo PVC ponta e bolsa c/ virola - 50 mm m 3,00 11,98 35,94 
12.18 Tubo rígido c/ ponta lisa 100 mm m 35,00 23,90 836,50 
12.19 Tubo rígido c/ ponta lisa 40 mm m 20,00 9,49 189,80 
12.20 Tubo rígido c/ ponta lisa 50 mm m 17,00 11,98 203,66 
12.21 Válvula para lavatório e tamque 1" un 9,00 12,88 115,92 

Subtotal item 12 19.156,10 
13 DRENAGEM PLUVIAL 

_:-_ 

13.1 Calha em chapa de aço galvanizado n• 24 m 72,00 30,18 2.172,96 
13.2 Tubo de queda- água pluvial DN=150 mm m 20,00 91,74 1.834,80 
13.3 Joelho PVC 90" d-150 mm- tubulação pluvial m 4,00 27,00 108,00 
13.4 Ralo hemisférico tipo "abacaxi" com tela de aço com funil de saída cônico un 4,00 31,89 127,56 
13.5 Canaleta de concreto c/ tampa removível em chapa de aço (0,25 x 0,25 x 0,25m) m 72,00 138,10 9.943,20 

Subtotal item 13 14.186,52 
14 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 1271220 

14.1 Condulete em alumínio tipo T de 3/4", inclusive acessórios un 5,00 17,03 85,15 
14.2 Condulete em alumínio tipo L de 3/4", inclusive acessórios un 5,00 15,76 78,80 
14.3 Condulete em alumínio tipo TA de 3/4", inclusive acessórios un 4,00 17,03 68,12 
14.4 Condulete em alumínio tipo XA de 3/4", inclusive acessórios un 1,00 18,21 18,21 
14.5 Caixa de PVC 4x2", inclusive espelho un 16,00 9,73 155,68 
14.6 Caixa PVC octogonal 4x4" un 7,00 13,59 95,13 

Condutor de cobre unipolar, isolação em PVC/7o•c, camada de proteção em PVC, não 
14.7 propagador de chamas, classe de tensão 750V, encordoamento classe 5, flexível, com seção m 190,00 2,69 511,10 

2,5 mm' 

Condutor de cobre unipolar, isolação em PVC/70°C, camada de proteção em PVC, não 
14.8 propagador de chamas. classe de tensão 750V, encordoamento classe 5, flexível, com seção m 820,00 3,93 3.222,60 

4mm2 

Condutor de cobre unipolar, isolação em PVC/70°C, camada de proteção em PVC. não 
14.9 propagador de chamas, classe de tensão 750V, encordoamento classe 5, flexível, com seção m 14,00 9,38 131,32 

16 mm' 

Condutor de cobre unipolar, isolação em PVC/90°C, camada de proteção em PVC, não 
14.10 propagador de chamas, classe de tensão 1000V, encordoamento classe 5, flexível, com m 41,00 20,76 851,16 

seção 35 mm2 

14.1 1 Tomada 2p + t de embutir, 10 A, completa un 2,00 12,95 25,90 

14.12 Tomada 2p + t para piso, 10 A, completa un 1,00 43,88 43,88 

14.13 Interruptor 1 tecla simples un 7,00 10,48 73,36 

14.14 Disjuntor termomagnetico monopolar 10 A, padrão DIN (linha branca) un 5,00 13,41 67,05 

14.15 Disjuntor termomagnetico binopolar 20 A, padrão DIN (linha branca) un 5,00 53,10 265,50 

14.16 Disjuntor termomagnetico binopolar 25 A. padrão DIN (linha branca) un 8,00 53,10 424,80 

14.17 Disjuntor termomagnetico triopolar 150 A, padrão DIN (linha branca) un 2,00 261,44 522,88 

14.18 Disjuntor termomagnetico triopolar 175 A, padrão DIN (linha branca) un 1,00 337,50 337,50 

14.19 Dispositivo residual diferencial - DR 125A In 30 mA un 1,00 170,54 170,54 

Quadro de distribuição de embutir, com barramento, em chapa de aço, para 4 disjuntores 
14.20 unipolares + 8 b ipolares + 1 tripolar + 1 DR, padrão europeu (linha branca), exclusiva un 1,00 169,95 169,95 

disjuntores 

14.21 
Quadro de distribuição de embutir, com barramento, em chapa de aço, para 1 disjuntor 

un 1,00 243,55 243,55 
unipolar + 5 bipolares + 2 tripolares, padrão europeu (linha branca), exclusiva disjuntores 

14.22 Eletroduto de pvc rígido roscável, 1", inclusive curvas m 22,00 12,26 269,72 

14.23 Eletroduto de pvc rígido roscável , 3/4", inclusive curvas m 32,00 10,94 350,08 

14.24 Eletroduto de pvc rígido roscável. 1.1/2", inclusive curvas m 22,00 19,76 434,72 

14.25 Eletroduto de ferro galvanizado d= 3/4"- Inclusive braçadeiras m 86,00 19,80 1.702,80 

14.26 Eletroduto de ferro galvanizado d= 1"- inclusive braçadeiras m 17,00 20,84 354,28 

14.27 Eletroduto de ferro galvanizado d= 1.1/2"- inclusive braçadeiras m 34,00 35,08 1.192,72 
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ITEM I DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNID.I QUANT. I VALOR UNi] .J \=~ TOTAt"" I 
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14.28 Luminária calha sobrepor p/lamp.fluorescente 2x40w, completa, incl.reator eletronico e 
6,00 91,66 v-~- f 549,96 lampadas un 

'~ ., 

14.29 Luminária calha sobrepor p/lamp.fluorescente 1 x40w, completa, incl.reator eletronico e 
1,00 66,51 ~ lampadas un 

14.30 Luminária blindada p/ alta pressão, linha industrial projetor hermético para lâmpada de luz 
mista de 500 W, com proteção da lâmpada un 15,00 202,59 3.038,85 

Subtotal item 14 15.521 ,82 
15 SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA) 

15.1 Caixa de inspeção 30X30x40 em com tampa de ferro fundido un 5,00 86,98 434,90 
15.2 Conectar de bronze para haste 5/8" un 12,00 11,64 139,68 
15.3 Cordoalha de cobre nu 35 mm' un 24,00 34,50 828,00 
15.4 Haste tipo Coopperweld 5/8"- 3m un 5,00 41,88 209,40 
15.5 Tubo PVC 40 mm un 18,00 13,33 239,94 
15.6 Terminal de pressão tipo prensa com 4 parafusos un 5,00 32,06 160,30 

Subtotal item 15 2.012,22 
16 SERVIÇOS DIVERSOS 

16.1 
Alambrado com tela de arame galvanizado fio 12 bwg, malha 2", revestido em pvc, fixada com 

m' 147,00 102,40 15.052,80 tubos de ferro galvanizado 2" 

16.2 
Portão em tubo de ferro galvanizado 2" e tela de arame galvanizado fio 12 bwg, malha 2", 

un 4,00 945 ,00 3.780,00 revestido em pvc, inclusive dobradiças e fechadura 

16.3 
Bancada em granito cinza andorinha para lavatório com testeiras - espessura 2cm, largura 50 

m 4,80 229,04 1.099,39 
em , conforme projeto 

16.4 Banco de concreto armado polido (1=0,45m) sem arestas, conforme projeto m 4,80 171,18 821,66 

16.5 
Barra de apoio para deficiente em ferro galvanizado de 11/2", I= 140cm (lavatório), inclusive 

un 2,00 107,00 214,00 
parafusos de fixação e pintura 

16.6 
Barra de apoio para deficiente em ferro galvanizado de 11/2", I- SOem (bacia sanitária e 

un 8,00 58,98 471 ,84 
mictório), inclusive parafusos de fixação e pintura 

16.7 Espelho plano 4mm m' 4,50 271 ,78 1.223,01 

16.8 Estrutura metál ica c/ tabelas de basquete cj 1,00 2.450,00 2.450,00 

16.9 Estrutura metálica de traves de futsal cj 1 ,00 1.150,00 1.150,00 

16.10 Estrutura metálica p/ rede de voley cj 1,00 428,19 428,19 

16.11 Soleira em granito cinza andorinha, I = 15 em, e= 2 em m 2,90 36,46 105,73 

16.12 Limpeza geral m' 861 ,56 1,78 1.533.58 

Subtotal item 16 28.330,21 

Custo TOTAL com BOI incluso 403.575,31 



CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO 

OBRA: CONCLUSÃO QUADRA COBERTA COM VERSTIÁRIOS · PADRÃO FNDE. 
MUN.: Nova Cantu-Pr. 
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTU 
TIPO DE OBRA: CONCLUSÃO QUADRA COBERTA COM VESTIÁROS- PADRÃO FNDE. 
DATA: NOVA CANTU, 20 DE JUNHO DE 2.016. 

ITEM DISCRIMINAÇÃO PARCELAS (DIAS) 

3000 6000 90 0 0 12000 150 DO 18000 TOTAL '" R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % ITEM ITEM 
5 PAREDES E PAINEIS· EXECUTADO PARCIAL 6.933,36 50,00% 6.933,35 50,00% 13.866,71 
6 COBERTURA 48.788,19 35,00% 48.788,19 35,00% 41.818,44 30,00% 139.394,82 
7 ESQUADRIAS 1.263,64 50,00% 1.263,63 50,00% 2.527,27 
a REVESTIMENTOS 12.682,43 35,00% 12.682,43 35,00% 10.870,66 30,00% 36.235,52 
9 PISOS 12.618,66 25,00% 12.618,66 25,00% 12.618,66 25,00% 12.618,64 25,00% 50.474,62 
10 PINTURA 18.086,32 25,00% 18.086,32 25,00% 18.086,32 25,00% 18.085,31 25,00% 72.345,29 
11 INSTALAÇÕES HIRAULICAS 2.381 ,05 25,00% 2 .381,05 25,00% 2.381,06 25,00% 2.381 ,05 25,00% 9.524,21 5 .92% 
12 INSTALAÇÃOES SANITARIAS 6.704,64 35,00% 6.704,64 35,00% 5.746,82 30,00% 19.156,10 
13 DRENAGEM PLUVIAL 4.965,28 35,00% 4.965,28 35,00% 4.255,96 30,00% 14.186,52 7,21% 
14 INSTALAÇÕES ELETRICAS IZ7/220 V 5.432,64 35,00% 5.432,64 35,00% 4.656,54 30,00% 15.521,82 5,51% 
15 SISTEMA DE PROTEÇÃO C. DESCARGAS ATMOSFERICAS 2.012,22 100,00% 2.012,22 3,23% 
16 SERVIÇOS DIVERSOS. 14.165,10 50,00% 14 .165,1 1 50,00% 28.330,21 48,81% 

TOTAL 

VALOR DAS PARCELAS I 56.985,19 14,12%1 71.984,88 117,84%1 74.904,47 1 18.56% I 62.871,03 I 15,58°/o j no36,1o 1 19.08%1 59.792,62 1 14 .81% 1100,00% 
TOTAL ACUMULADO DAS PARCELAS j_ 56.985,19 l 14,12%_1_ 128.970,07 _131,96~- 203.874,54_1_ 76,01%_1_ 266.745,57 j_100,00%J. 343.781,67 1 I I I 403.575,31 I 1oo.oo% 



MUNICÍPIO DE NOVA CANTU 
Estado do Paraná 

CNPJ N.0 77.845.394/0001-03 

"Paço Municipal Martin Krupek" 

REQUERIMENTO COM TERMO DE REFERÊNCIA 

EXCELENTÍSSIMO SENHOR PREFEITO MUNICIPAL: 

O Responsável pela unidade administrativa abaixo identificada vem respeitosamente perante Vossa 
Excelência, requerer a competente autorização para contratação de Empresa para Execução da Obra 
de Quadra Poliesportiva com Vestiários, conforme Memorial Descritivo em anexo: 

l-OBJETO 

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DA QUADRA 
POLIESPORTIV A COM VESTIÁRIOS NO TOTAL DE 980,40 M1 DE CONSTRUÇÃO. 

(X) Contratação ( ) Registro de preços ( ) AQUISIÇÃO 

I 2 -JUSTIFICA TlV A 

A presente obra será utilizada para atender os alunos do Centro de Educação Infantil, alunos de 
outras escolas e também atender a comunidade em geral. 

3- ESPECÍFICAÇÃO DOS BENS OU SERVIÇOS 

Ff\DE Fundo Hoc•on•l 
do Dosenvo/VImtnro 
do Edu caçao 

Ministério da Educação 

Obra: CONCLUSÃO DA CONSTRUÇAO DE QUADRA COBERTA COM VESTIARIO 
(25,80x38m) 
Município: NOVA CANTU 
Endereço: RUA NITEROI, S/N°- CENTRO 

Planilha Orçamentária 

ITEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS 

SERVIÇOS PRELIMINARES- EXECUTADO 

1.1 Abrigo provisório c/ pavimento para alojamento e depósito m• 
1.2 Placa da obra - padrão governo federal m• 

1.3 Locação da obra - execução de gabarito m• 

1.4 Instalações provisórias de esgoto un 

1.5 Instalações provisórias de energia un 

1.6 Instalações provisórias de água un 

12,00 105,00 

3,00 525,00 

861,56 2,12 

1,00 521,00 

1,00 458,00 

1,00 260,00 

Subtotal item 1 

2 MOVIMENTO DE TERRA-EXECUTADO 

2.1 Escavação manual solo de 1 a.cat. prof. até 1.50m m• 54,00 19,38 

2.2 Aterro c/ compactação manual s/ controle, mat. c/ aquisição m• 295,00 3,12 

2.3 Reaterro c/ compactação manual s/ controle, material da vala m• 37,40 5,18 

2.4 Carga manual de entulho em caminhão basculante m• 15,00 19,18 

2.5 Transporte de material, exceto rocha em caminhão até 10km m• 15,00 15,49 

Subtotal item 2 

Rua Bahia, N°85 - Nova Cantu- PR. - CEP: 87330-000 
Fones (44) 3527-1281 - (44) 3527-1280 Fax (044) 3527-1363 

E-mail: compras@novacantu.pr.gov.br 

TOTAL 

EXECUTADO 

EXECUTADO 

EXECUTADO 

EXECUTADO 

EXECUTADO 

EXECUTADO 

EXECUTADO 

EXECUTADO 

EXECUTADO 

EXECUTADO 

EXECUTADO 
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3 INFRAESTRUTURA-EXECUTADO 

3.1 SAPATAS 

3.1.1 Lastro de concreto magro traço 1:4:8, espessura 5 em, preparo mecânico m• 15,00 46,88 EXECUTADO 
3.1 .2 Forma plana chapa compensada plastificada, esp.= 12mm util. 5x m• 26,60 32,00 EXECUTADO 
3.1.3 Concreto armado fck 25 MPa, usinado, inclusive lançamento m• 6,30 830,00 EXECUTADO 
3.2 VIGAS BALDRAMES 

3.2.1 Forma plana chapa compensada plastificada, esp.= 12mm util. 5x m• 260,60 32,00 EXECUTADO 
3.2.2 Concreto armado fck 25 MPa, usinado, inclusive lançamento m• 34,30 830,00 EXECUTADO 
3.2.3 Impermeabilização com tinta betuminosa em fundações m• 72,00 7,50 EXECUTADO 

Subtotal item 3 
4 SUPERESTRUTURA- EXECUTADO 

4.1 PILARES 

4.1.1 Forma plana chapa compensada plastificada, esp.= 12mm util. 5x m• 185,50 32,00 EXECUTADO 
4.1.2 Concreto armado fck 25 MPa, usinado, inclusive lançamento m• 18,00 830,00 EXECUTADO 
4.2 VIGAS 

4.2.1 Forma plana chapa compensada plastificada, esp.= 12mm util. 5x m• 110,00 32,00 EXECUTADO 
4.2.2 Concreto armado fck 25 MPa, usinado, inclusive lançamento m• 7,50 830,00 EXECUTADO 
4.3 LAJE PREMOLDADA 

4.3.1 Laje premoldada para forro (e=12cm}, inclusive capeamento (e=4cm) e escoramento m• 88,60 45,20 EXECUTADO 

Subtotal item 4 

5 PAREDES E PAINÉIS -EXECUTADO PARCIAL 

5.1 Alvenaria de tijolo cerâmico (9x19x24)cm, e= 0,09m, com argamassa (traço 1:2:8-
cimento/cal/areia), junta de 2,0cm m• 331,00 35,00 EXECUTADO 

5.2 Alvenaria de tijolo cerâmico (9x19x24)cm, e= O, 19m, com argamassa (traço 1 :2:8-
m• 32,07 45,00 1.443,27 cimento/cal/areia) , junta de 2,0cm 

5.3 Alvenaria de tijolo cerâmico maciço (4x9x17), esp = 0,04m, com argamassa (traço 
1:2:8- cimento/cal/areia), junta de 2,0cm m• 28,00 50,38 1.410,64 

5.4 Elemento vazado de concreto (40x40x7cm) assentados com argamassa (imento e m• 6,00 118,00 708,00 

I areia traço 1 :3) 

Elemento vazado de concreto (50x50x1 Ocm) anti-chuva assentados com argamassa m• 148,10 69,58 10.304,80 5.5 
(cimento e areia traço 1 :3) 

Subtotal item 5 13.866,71 

6 COBERTURA 

J 6.1 Estrutura de aço em arco vão de 30m m• 1.114,00 101,01 112.525,14 

6.2 Telha metálica em chapa galvanizada e=0.5mm m• 1.114,00 24,12 26.869,68 

Subtotal item 6 139.394,82 

7 ESQUADRIAS 

7.1 Porta de madeira (1 ,00x2, 1 O m) com bandeira (1 ,00x0,80 m) - inclusive ferragens, und 2,00 512,12 1.024,24 
conforme projeto de esquadrias 

7.2 Porta de madeira (0,90x2, 10m) - inclusive ferragens , conforme projeto de esquadrias und 1,00 312,15 312,15 

7.3 Porta de madeira - Banheiros e Sanitários (0,60 m) completa inclusive targeta metálica und 4,00 158,65 634,60 

7.4 Porta de madeira • Banheiros e Sanitários (0,80 m) completa inclusive targeta und 2,00 278,14 556,28 
metálica - WC PNE 

Subtotal item 7 2.527,27 

8 REVESTIMENTOS -

8.1 Chapisco c! argamassa de cimento e areia s/ peneirar traço 1:3 esp.= 5mm p/ parede m• 960,1 0 5,63 5.405,36 

8.2 Embaço c/ argamassa de cimento e areia s/ peneirar, traço 1:7 m• 409,10 21 ,88 8.951 ,1 1 

8.3 
Reboco c/argamassa pré-fabricada, adesivo de alta resistência p/tinta epóxi esp= 5mm m• 551 ,00 20,45 11.267,95 
p/parede 

Rua Bahia, N°85 - Nova Cantu - PR. - CEP: 87330-000 
Fones (44) 3527-1281 - (44) 3527-1280 Fax (044) 3527-1363 

E-mail: compras@novacantu. pr. gov. br 
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8.4 Revestimento cerâmico de paredes PEI IV - cerâmica 20 x 20 em - incl. rejunte -
- _u •-

conforme proJeto m• 328,00 26,80 8.790,40 

7 
8.5 Revestimento cerâmico de paredes PEI IV - cerâmica 10 x 10 em - incl. rejunte -

conforme projeto m• 81,10 22,45 1.820,70 

Subtotal item 8 36.235,52 
9 PISOS 

9.1 Lastro de brita graduada apiloada (esp.-6 em) m• 633,20 6,06 3.837,19 
9.2 Piso em concreto armado com tela e juntas de dilatação (esp.= 10cm) m• 633,20 46,32 29.329,82 
9.3 Piso em concreto simples desempolado (esp.- 5cm), inclusive contrapiso m• 195,40 28,45 5.559,13 

9.4 Junta de retração, serrada com disco diamantado, para pavimentos em placa de 
concreto, profund.= Sem, inclusive preenchimento com mastique m 627,05 14,50 9.092,23 

9.5 Piso cerâmico esmaltado PEI V - 33 x 33 em - incl. rejunte - conforme projeto m• 62,50 42,50 2.656,25 

Subtotal item 9 50.474,62 

10 PINTURA 

10.1 Aplicação de selador acrílico m• 847,20 6,48 5.489,86 
10.2 Demarcação de quadra com tinta acrílica m 360,00 7,81 2.811,60 
10.3 Emassamento de superfície, com aplicação de 02 demãos de massa acrílica m• 88,60 15,80 1.399,88 
10.4 Esmalte sintético em estrutura de aço carbono 50 micra com revólver m• 1.114,00 14,98 16.687,72 
10.5 Pintura c/ primer epoxi em estrutura de aço carbono 25 micra com revólver m• 1.1 14,00 8,54 9.513,56 

10.6 Pintura de acabamento com aplicação de 02 demaõs de tinta acrílica m• 847,20 17,81 15.088,63 

10.7 Pintura de piso com tinta à base de resina epóxi m• 480,00 33,49 16.075,20 

10.8 Pintura em tinta PVA latex (02 demãos), inclusive emassamento m• 476,00 11,09 5.278,84 

Subtotal item 10 72.345,29 

11 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS 

11.1 Adaptador soldável curto c/ bolsa-rosca para registro 20 mm- 1/2" un 4,00 4,66 18,64 

11.2 Adaptador soldável curto c/ bolsa-rosca para registro 25 mm - 3/4" un 12,00 4,76 57,12 

11.3 Adaptador soldável curto c/ bolsa-rosca para registro 32 mm - 1" un 4,00 5,30 21,20 

11.4 Adaptador soldável curto c/ bolsa-rosca para registro 50 mm -1.1/2" un 4,00 9,10 36,40 

11 .5 Bucha de redução soldável curta 50 mm - 40 mm un 2,00 4,95 9,90 

11.6 Bucha de redução soldávellonga 40 mm - 25 mm un 2,00 6,43 12,86 

11.7 Caixa d'água em fibra de vidro · cap. 3.000 litros un 1,00 1.350,00 1.350,00 

11.8 Engate flexível plástico un 10,00 16,53 165,30 
1 11.9 Flange para caixa dágua 25 mm un 3,00 12,75 38,25 

11.10 Flange para caixa dágua 50 mm un 2,00 29,10 58,20 

11.11 Joelho 90° soldável 25 mm un 11,00 5,50 60,50 

11.12 Joelho 90° soldável 32 mm un 6,00 6,70 40,20 

11.13 Joelho 90° soldável 50 mm un 8,00 11,05 88,40 

11 .14 Joelho 90° soldável com bucha de latão- 20 mm -1 /2" un 2,00 11,05 22,10 

11.15 Joelho de redução 90° soldável 32 mm - 25 mm un 4,00 7,81 31,24 

11.16 Joelho de redução 90° soldável com bucha de latão 25 mm - 1/2" un 16,00 10,74 171,84 

11.17 Luva de redução soldável 40 mm - 32 mm un 4,00 4,90 19,60 

11 .18 Luva de redução soldável 50 mm - 20 mm un 2,00 4,88 9,76 

11.19 Luva soldável 32 mm un 4,00 4,89 19,56 

11.20 Luva soldável com rosca - 3/4" un 8,00 5,44 43,52 

11 .21 Registro de gaveta c/ canopla cromada (1 ") un 2,00 86,06 172,12 

11 .22 Registro de gaveta c/ canopla cromada (1.1/2") un 2,00 139,24 278,48 

11 .23 Registro de gaveta c/ canopla cromada (1/2") un 2,00 73,65 147,30 

11.24 Registro de gaveta c/ cano pia cromada (3/4") un 2,00 74,74 149,48 

11.25 Registro de pressão c/ cano pia cromada (3/4") un 8,00 75,36 602,88 

Rua Bahia, N°85 -Nova Cantu- PR. - CEP: 87330-000 
Fones (44) 3527-1281- (44) 3527-1280 Fax (044) 3527-1363 

E·mail: compras@novacantu. pr .gov. br 
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n'~-11.26 Tê 90° soldável - 25 mm un 5,00 5,30 -...:.-26,5o 
11.27 Tê 90° soldável- 40 mm un 8,00 10,19 81,52 
11.28 Tê 90° soldável - 50 mm un 4,00 12,23 48,92 
11.29 Tê de redução 90° soldável 32 mm- 25 mm un 4,00 6,33 25,32 
11.30 Tê de redução 90° soldável50 mm- 40 mm un 2,00 11,85 23,70 
11.31 Torneira cromada para lavatório 1/2" un 8,00 44,78 358,24 
11.32 Torneira de bóia p/caixa d'agua em pvc d = 3/4" un 1,00 54,49 54,49 
11.33 Tubo PVC rígido soldável - 20 mm m 27,00 12,85 346,95 
11.34 Tubo PVC rígido soldável- 25 mm m 38,00 15,34 582,92 
11.35 Tubo PVC rígido soldável - 32 mm m 28,00 46,41 1.299,48 
11.36 Tubo PVC rígido soldável - 40 mm m 14,00 26,00 364,00 
11.37 Tubo PVC rígido soldável - 50 mm m 36,00 29,98 1.079,28 
11.38 União soldável - 20 mm un 6,00 5,69 34,14 
11.39 União soldável - 50 mm un 2,00 11 '14 22,28 

11.40 Vaso sanitario para deficientes físicos para válvula de descarga, em louca branca, com 
acessórios, inclusive assento, conjunto de fixação, anel de vedação, tubo PVC de ligação un 2,00 303,85 607,70 

11.41 Vaso sanitario sifonado, para válvula de descarga, em louca branca, com acessórios, 
inclusive assento plástico, anel de vedação, tubo PVC de ligação un 4,00 235,98 943,92 

Subtotal item 11 9.524,21 

12 INSTALAÇÕES SANITÁRIAS 

12.1 Bucha de redução longa 50 mm - 40 mm un 5,00 4,29 21,45 
12.2 Caixa de inspeção de esgoto sifonada (60x60 em) un 4,00 170,79 683,16 

12.3 Caixa sifonada (1 00x1 00x50 mm) un 6,00 38,53 231 '18 
12.4 Caixa sifonada (150x150x50 mm) un 4,00 34,00 136,00 
12.5 Curva 90° curta - 40 mm un 14,00 5,96 83,44 

12.6 Fossa séptica, em concreto armado, (d 2,50 x h 12,00) un 1,00 11.545,36 11.545,36 

12.7 Joelho 45° - 40 mm un 3,00 8,79 26,37 

12.8 Joelho 45° -50 mm un 6,00 10,59 63,54 

12.9 Joelho 90° - 1 00 mm un 7,00 20,14 140,98 

12.10 Joelho 90° c/ anel p/ esgoto secundário 40 mm - 1.1/2" un 10,00 6,06 60,60 

12.11 Junção simples 100 mm - 1 00 mm un 5,00 29,1 4 145,70 

12.12 Junção simples 100 mm- 50 mm un 6,00 28,50 171,00 

12.13 Junção simples 50 mm- 50 mm un 8,00 13,09 104,72 

12.14 Sifão de copo para pia e lavatório 1"- 1.1/2" un 9,00 22,35 201 '15 

12.15 Sumidouro em alvenaria (d 2,30 x h 6,00) un 1,00 4.137,50 4.137,50 

12.16 Tê sanitário 100 mm- 50 mm un 1,00 22,13 22,13 

12.17 Tubo PVC ponta e bolsa c/ vi rola - 50 mm m 3,00 11,98 35,94 

12.18 Tubo rígido c/ ponta lisa 100 mm m 35,00 23,90 836,50 

12.19 Tubo rígido c/ ponta lisa 40 mm m 20,00 9,49 189,80 

12.20 Tubo rfgido c/ ponta lisa 50 mm m 17,00 11,98 203,66 

12.21 Válvula para lavatório e tamque 1" un 9,00 12,88 115,92 

Subtotal item 12 19.156,10 

13 DRENAGEM PLUVIAL 

13.1 Calha em chapa de aço galvanizado n• 24 m 72,00 30,18 2.172,96 

13.2 Tubo de queda - água pluvial DN=150 mm m 20,00 91 ,74 1.834,80 

13.3 Joelho PVC 90• d=150 mm - tubulação pluvial m 4,00 27,00 108,00 

13.4 Ralo hemisférico tipo "abacaxi" com tela de aço com funil de salda cônico un 4,00 31,89 127,56 

13.5 Canaleta de concreto c/ tampa removível em chapa de aço (0,25 x 0,25 x 0,25m) m 72,00 138,10 9.943,20 

Subtotal item 13 14.186,52 

Rua Bahia, N°85 -Nova Cantu- PR. - CEP: 87330-000 
Fones (44) 3527-1281- (44) 3527-1280 Fax (044) 3527-1363 

E-mail: compras@novacantu.pr.gov .br 
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14 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 127/220 ·-
14.1 Condulete em aluminio tipo T de 3/4", inclusive acessórios un 5,00 17,03 85,15 
14.2 Condulete em alumínio tipo L de 3/4", inclusive acessórios un 5,00 15,76 78,80 
14.3 Condulete em alumínio tipo TA de 3/4", inclusive acessórios un 4,00 17,03 68,12 
14.4 Condulete em aluminio tipo XA de 3/4", inclusive acessórios un 1,00 18,21 18,21 
14.5 Caixa de PVC 4x2", inclusive espelho un 16,00 9,73 155,68 
14.6 Caixa PVC octogonal 4x4" un 7,00 13,59 95,13 

Condutor de cobre unipolar, isolação em PVCno•c, camada de proteção em PVC, não 
14.7 propagador de chamas, classe de tensão 750V, encordoamento classe 5, flexível , com m 190,00 2,69 511,10 

seção 2,5 mm• 

Condutor de cobre unipolar, isolação em PVCno•c, camada de proteção em PVC, não 
14.8 propagador de chamas, classe de tensão 750V, encordoamento classe 5, flexível, com m 820,00 3,93 3.222,60 

seção 4 mm• 

Condutor de cobre unipolar, isolação em PVCno•c, camada de proteção em PVC, não 

I 
14.9 propagador de chamas, classe de tensão 750V, encordoamento classe 5, flexível, com m 14,00 9,38 131 ,32 

seção 16 mm• 

Condutor de cobre unipolar, isolação em PVC/90°C, camada de proteção em PVC, não 
14.10 propagador de chamas, classe de tensão 1000V, encordoamento classe 5, flexível, m 41,00 20,76 851,16 

com seção 35 mm• 

14.11 Tomada 2p + t de embutir, 1 O A, completa un 2,00 12,95 25,90 
14.12 Tomada 2p + t para piso, 10 A, completa un 1,00 43,88 43,88 
14.13 Interruptor 1 tecla simples un 7,00 10,48 73,36 
14.14 Disjuntor termomagnetico monopolar 1 O A , padrão DIN (linha branca) un 5,00 13,41 67,05 
14.15 Disjuntor termomagnetico b inopolar 20 A, padrão DIN (linha branca) un 5,00 53,10 265,50 

14.16 Disjuntor termomagnetico binopolar 25 A, padrão DIN (linha branca) un 8,00 53,10 424,80 

14.17 Disjuntor termomagnetico triopolar 150 A, padrão DIN (linha branca) un 2,00 261,44 522,88 

14.18 Disjuntor termomagnetico triopolar 175 A, padrão DIN (linha branca) un 1,00 337,50 337,50 

14.19 Dispositivo residual diferencial - DR 125A In 30 mA un 1,00 170,54 170,54 

Quadro de distribuição de embutir, com barramento, em chapa de aço, para 4 
14.20 disjuntores unipolares + 8 bipolares + 1 tripolar + 1 DR, padrão europeu (linha branca), un 1,00 169,95 169,95 

exclusive disjuntores 

Quadro de distribuição de embutir, com barramento, em chapa de aço, para 1 disjuntor 
14.21 unipolar + 5 bipolares + 2 tripolares , padrão europeu (linha branca), exclusive un 1,00 243,55 243,55 

disjuntores 

14.22 Eletroduto de pvc rígido roscável, 1", inclusive curvas m 22,00 12,26 269,72 

14.23 Eletroduto de pvc rígido roscável, 3/4", inclusive curvas m 32,00 10,94 350,08 

.4.24 Eletroduto de pvc rígido roscável, 1.1/2", inclusive curvas m 22,00 19,76 434,72 

14.25 Eletroduto de ferro galvanizado d= 3/4" - inclusive braçadeiras m 86,00 19,80 1.702,80 

14.26 Eletroduto de ferro galvanizado d= 1" - inclusive braçadeiras m 17,00 20,84 354,28 

14.27 Eletroduto de ferro galvanizado d= 1.1/2"- inclusive braçadeiras m 34,00 35,08 1.192.72 

14.28 Luminária calha sobrepor p/lamp.fluorescente 2x40w, completa, incl.reator eletronico e un 6,00 91,66 549,96 lâmpadas 

14.29 
Luminária calha sobrepor p/lamp.fluorescente 1x40w, completa, incl.reator eletronico e 

un 1,00 66,51 66,51 
lâmpadas 

14.30 Luminária blindada p/ alta pressão, linha industrial projetor hermético para lâmpada de un 15,00 202,59 3.038,85 
luz. mista de 500 W, com proteção da lâmpada 

Subtotal ítem 14 15.521,82 

15 SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA) 

15.1 Caixa de inspeção 30x30x40 em com tampa de ferro fundido un 5,00 86,98 434,90 

15.2 Conector de bronze para haste 5/8" un 12,00 11,64 139,68 

15.3 Cordoalha de cobre nu 35 mm• un 24,00 34,50 828,00 

15.4 Haste tipo Coopperweld 5/8" - 3m un 5,00 41,88 209,40 

Rua Bahia, N°85 - Nova Cantu- PR.- CEP: 87330-000 
Fones (44) 3527-1281 - (44) 3527-1280 Fax (044) 3527-1363 

E-mail: compras@novacantu. pr. gov. br 
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15.5 Tubo PVC 40 mm un 18,00 13,33 ~:::.....-2'39,94 
15.6 Terminal de pressão tipo prensa com 4 parafusos un 5,00 32,06 160,30 

Subtotal item 15 2.012,22 

16 SERVIÇOS DIVERSOS 

16.1 Alambrado com tela de arame galvanizado fio 12 bwg, malha 2", revestido em pvc, 
fixada com tubos de ferro galvanizado 2" m• 147,00 102,40 15.052.80 

16.2 Portão em tubo de ferro galvanizado 2" e tela de arame galvanizado fio 12 bwg, malha 
un 4,00 945,00 3.780,00 2", revestido em pvc, inclusive dobradiças e fechadura 

16.3 Bancada em granito cinza andorinha para lavatório com testeiras - espessura 2cm 
largura 50 em, conforme projeto ' m 4,80 229,04 1.099,39 

16.4 Banco de concreto armado polido (1- 0,45m) sem arestas, conforme projeto m 4,80 171,18 821,66 

16.5 ~arra de apoio para deficiente em ferro galvanizado de 11/2", 1 = 140cm (lavatório) , 
mclus1ve parafusos de fixação e pintura un 2,00 107,00 214,00 

16.6 
Barra de apoio para deficiente em ferro galvanizado de 11/2", 1 = SOem (bacia sanitária 

un 8,00 58,98 471,84 e mictório), inclusive parafusos de fixação e pintura 

16.7 Espelho plano 4mm m• 4,50 271,78 1.223,01 

16.8 Estrutura metálica c/ tabelas de basquete cj 1,00 2.450,00 2.450,00 

16.9 Estrutura metálica de traves de futsal cj 1,00 1.1 50,00 1.1 50,00 

16.10 Estrutura metálica p/ rede de voley cj 1,00 428,19 428,19 

16.11 Soleira em granito cinza andorinha, I = 15 em, e= 2 em m 2,90 36,46 105,73 

16.12 Limpeza geral m• 861 ,56 1,78 1.533,58 

Subtotal item 16 28.330,21 

Custo TOTAL com BOI incluso 403.575,31 

I 4- LOCAIS DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS I 
Os Serviços deverão ser Executados no Município de Nova Cantú - PR, no local indicado 

pelo Município no ato da Assinatura de Contrato. 

I 5 -PRAZO DE EXECUÇÃO ou PRAZO DE ENTREGA DO SERVIÇO I 
O inicio da execução da Prestação dos Serviços deverá acontecer no máximo em até 24 

(vinte e quatro), horas a partir do recebimento da requisição de compras expedido pela Secretaria de 
Educação do Município. 

I 6 - ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO DO SERVIÇO I 
O acompanhamento da execução será feito pelo setor técnico do Município e acompanhado 

por servidor da Secretaria Municipal de Educação. 

I 7-ESTIMATIVA DO VALOR I 
O valor total estimado da contratação do serviço será aquele aprovado no Plano de Trabalho 

pelo Ministério da Educação e pelo FNDE e registrado no SIMEC, constante da planilha inserida no 
item 3 deste Termo. 

I 8- CRITÉRIOS DE ACEIT ABILIDADE I 
Conforme o Artigo 73 da Lei 8.666/93: 
Art. 73. Executado o contrato, o seu objeto será recebido: 
I- em se tratando de obras e serviços: 
a) provisoriamente, pelo responsável por seu acompanhamento e fiscalização, mediante termo 

escrita do circunstanciado, assinado pelas partes em até 15 (quinze) dias da comunicação 

contratado; 
Rua Bahia, N°85 - Nova Cantu- PR.- CEP: 87330-000 
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b) definitivamente, por servidor ou comissão designada pela autoridade competente, m~~ ""' 
termo circunstanciado, assinado pelas partes, após o decurso do prazo de observação, ou vistoria 
que comprove a adequação do objeto aos termos contratuais, observado o disposto no art. 69 desta 
Lei; 

!I- em se tratando de compras ou de locação de equipamentos: 
a) provisoriamente, para efeito de posterior verificação da conformidade do material com a 

especificação; 
b) definitivamente, após a verificação da qualidade e quantidade do material e consequente 

aceitação. 

I 9 - DA VERACIDADE DOS ORÇAMENTOS 
Certifico que o valor lançado é aquele aprovado no plano de trabalho e registrado no SIMEC 

e aprovado pelo Ministério da Educação. 

!10 - DISPOSIÇÕES GERAIS/INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES 

Sendo o que se apresenta para o momento, reitero votos de elevada estima e apreço. 

Nova Cantú, 01 de Agosto de 2016 

Shey'a Patrícia V. Cano 
Secretária M. de Educaçlo 

oec. 90012013 
DOE 0610212013 

Rua Bahia, N°85 - Nova Cantu - PR.- CEP: 87330-000 
Fones (44) 3527-1281 - (44) 3527-1280 Fax (044) 3527-1363 
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Prefeitura Municipal de Nova Cant 
ESTADO DO PARANA 

CNPJ n.845.394/0001-03 

PROCESSO n° 044/2016 

COMPRAS E/OU SERVIÇOS 

OBJETO: Contratação de Empresa para Construção de 
uma Quadra Escolar Coberta - Convênio Ministério da 
Educa ão/FNDE. 
VALOR ESTIMADO - R$-403.575,31 (Quatrocentos e 
Três Mil, Quinhentos e Setenta Reais e Trinta e Um 
Centavos). 

PARA: 

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE - PREVISÃO I DOTAÇÃO 
ORÇAMENTÁRIA: ·/_) ú2 f.13tv I vlt.f lt'l jJ.::;~_fV 

/ ~~ 

/ .-/ ~ 7 
/ /.// 

Visto;/ ) ~ DATA: 18 I 08 I 2016 

~ 
DIVISÃO DE TESOURARIA - PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA: 

r----... 
'\..) AU 't'QRIZADO NAO AUTORIZADO I 

Visto( "" ~ ) ' DATA: I I 
~ler--

PARA: 
COMPRAS: LICITAÇÃO/REQUISIÇÃO 

Rua Bahia, 85- Centro - CEP 87.330-000 - Nova Cantu - PR- E-Mail 
licitacao@novacantu.pr.gov.br 

I 



Prefeitura Municipal de Nova Canto 
ESTADO DO PARANA 

CNPJ 71.845.394/0001-03 

PROCESSO LICITATÓRIO No 044/2016 
EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS n° 008/2016 
ABERTURA: 06/0UTUBR0/2016 HORÁRIO: 09:00 Horas 

O Município de Nova Cantu, Estado do Paraná, torna público que fará realizar, a partir das 
09:00 Horas do dia 06 de Outubro do ano de 2.016, na Sala de Reuniões da Prefeitura 
Municipal, sito à Rua Bahia, no 85 - Centro, em Nova Cantu, Paraná, Processo Licitatório, na 
Modalidade de TOMADA DE PREÇOS, tipo menor preço, GLOBAL, fixo, de acordo com o 
que determina a Lei n° 8.666, de 21 de junho de 1993, Lei Complementar 123/2006 e suas 
alterações, e as condições estabelecidas neste Edital, para escolha da melhor proposta do seguinte 
objeto: 

l - DO OBJETO 
1.1 - O presente Edital de Tomada de Preços tem por objetivo a Contratação de Empresa 

para Construção de Quadra Poliesportiva Coberta, da seguinte forma: 
LOTE 01: UNICO 
OBJETO: Construção de 01 Quadra Escolar Poliesportiva, Coberta, com Vestiários -
980,40 M2

- Projeto Padrão FNDE. 
LOCAL: Município de Nova Cantu {Rua Niterói- Centro). 
TIPO DA OBRA: Construção 
TOTAL: 980,40 M 2

• 

Obs.: Verificar o Termo de Referenda pois houve serviços que já foram executados. 

1.2 - O Projeto Completo encontram-se a disposição para verificação no Setor de Licitações 
da Prefeitura Municipal de Nova Cantu, Paraná. 

2 - CONDIÇÕS DE PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO 

2.1 - Somente poderão apresentar proposta as empresas legalmente constituídas, 
especializadas no ramo, que satisfaçam as condições deste Edital de Tomada de Preços 0° 

08/2016 e seus Anexos. 

2.2 - Empresa do ramo cadastrada, nas condições exigidas pela Lei n° 8.666, de 21 de junho 
de 1993 e suas alterações, na Secretaria de Estado da Administração e Previdência do Paraná -
SEAP, com certificado de cadastro em vigência na data limite estabelecida para o recebimento das 
propostas (envelopes n° 1 e n° 2), ou; 

2.3 - Empresa do ramo cadastrada, nas condições exigidas pela Lei no 8.666, de 21 de junho 
de 1993 e suas alterações, em outros órgãos ou entidades da administração pública, com 
certificado de cadastro em vigência na data limite estabelecida para o recebimento das propostas 
(envelopes n° 1, e no 2), ou; 

2.4 - Empresas que preencham as condições exigidas para o cadastramento nos termos do art. 
22, § 2° da Lei n° 8.666/93. 

Rua Bahia, 85- Centro - CEP 87.330-000- Nova Cantu- PR- E-Maillicitacao@novacantu.pr.gov.br 
D:\LICITAÇÃO\LICITAÇÕES 2916\TOMADA DE PREÇO\Licitoção 998 Quodro\EditoL Quodro de Esportes (3).doc 
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Prefeitura Municipal de Nova Canto 
ESTADO DO PARANA 

CNPJ 71.845.394/0001-03 

2.5. Estarão impedidos de participar de qualquer fase do processo, os interessados que se 
enquadrem em uma ou mais das situações a seguir: 

I -Licitante declarado inidôneo para licitar junto a qualquer órgão ou entidade da 
Administração Direta ou Indireta no âmbito Federal, Estadual e Municipal, sob pena de 
incidir no previsto no parágrafo único do art. 97 da Lei n° 8.666/93 e suas alterações; 

11 -Empresas que estejam constituídas sob a forma de consórcio; 
III -Empresa que tenha como sócio(s) servidor(es) ou dirigente(s) de órgão ou entidade 

contratante ou responsável pela licitação. 

2.6. A microempresa ou empresa de pequeno porte que pretenda obter tratamento 
diferenciado e favorecido nos termos da Lei Complementar 123/2006, deverá apresentar 
juntamente com a documentação de habilitação (envelope n°. 01), a Certidão expedida pela Junta 
Comercial conforme consta no art. 8° da Instrução Normativa no I 03, 30 de abril de 2007, 
acompanhada obrigatoriamente da declaração de que se enquadra como Microempresa ou 
Empresa de Pequeno Porte nos termos do art. 3° da Lei Complementar n.0 123, de 14 de 
dezembro de 2006, conforme modelo contido no Anexo VII deste Edital. 

2.7 Será admitida, em todas as etapas da licitação, a presença de somente um representante 
de cada proponente. 

2.8 A proponente deverá apresentar, inicialmente e em separado dos envelopes, documento 
com a indicação do representante credenciado, com poderes para representar a empresa e praticar 
todos os atos pertinentes ao certame, em nome da empresa proponente, devendo o credenciado 
encontrar-se presente no momento da apresentação das credenciais, sob pena de não ter a empresa 
um representante no certame. 

2.9 O credenciado far-se-a através do documento constante do Anexo I deste edital ou 
Procuração que comprove os necessários poderes para formular ofertas, lances e praticar todos os 
demais atos pertinentes ao certame, em nome da licitante. 

2.9.1 Mesmo sendo sócio, proprietário, dirigente ou assemelhado da empresa proponente, o 
participante deverá apresentar a cópia autenticada do respectivo Estatuto ou Contrato Social, 
no qual estejam expressos seus poderes para exercer direitos e assumir obrigações em decorrência 
de tal investidura e documento de identificação com foto. 

2.9.2 Os documentos ora solicitados poderão ser apresentados em original, por qualquer 
processo de cópia, autenticada por Cartório competente ou pelo Pregoeiro ou por membro da 
equipe de apoio mediante a conferência da cópia com o original ou publicação em órgão da 
imprensa oficial. 

2.9.3 As fotocópias poderão ser autenticadas das 08:00 horas às 11:30 horas, desde que o 
proponente apresente a via original para conferência. Não será realizada autenticação após o 
credenciamento dos participantes. 

2.9.4 Somente poderão se manifestar no transcorrer das reuniões, os representantes das 
proponentes, desde que devidamente credenciados. 

2.9.5 A proponente deverá apresentar, inicialmente e em separado dos envelopes, 
Declaração de que a proponente enquadra-se como pequena ou micro empresa para os fins da Lei 

Rua Bahia, 85- Centro- CEP 87.330-000- Nova Cantu- PR- E-Maí//icitacao@novacantu.pr.gov.br 
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Complementar 123/06 (ANEXO VII) quando for o caso. Esta declaração deverá ser entregue fora 
do envelope de habilitação, os documentos relativos ao credenciamento. Deve-se apresentar a 
Certidão expedida pela Junta Comercial para comprovação da condição de microempresa ou 
empresa de pequeno porte, con(orme art. 8° da Instrução Normativa no 103, 30 de abril de 2007. 

2.9.7 Atestado de visita expedida pelo licitador. É recomendado à proponente, quando da 
visita ao local do serviço, que obtenha, por sua exclusiva responsabilidade, toda a informação 
necessária para o preparo de sua proposta. Todos os custos associados com a visita ao local dos 
serviços serão arcados integralmente pela própria proponente. (O prazo para visita do 
representante da proponente ocorrerá entre o dia 26 de Setembro de 2016 até dia 04 de Outubro 
de 2016, no horário das 09h00min às llh30min e das 13h30min até as 16h00min, onde a 
mesma devera ser agendada no Departamento de Licitação. 

APRESENTAÇÃO DOS ENVELOPES 

3 - HABILITAÇÃO 

3.1 -O envelope de HABILITAÇÂO, deverá conter a seguinte documentação: 

a) As microempresas e empresas de pequeno porte deverão apresentar toda a 
documentação exigida para efeito de comprovação de regularidade fiscal, mesmo que 
apresente alguma restrição, onde havendo alguma restrição na comprovação da 
regularidade fiscal, será assegurado o prazo de 5 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial 
corresponderá ao momento em que o proponente for declarado o vencedor do certame, 
para a regularização da documentação, prorrogável por igual período, a critério da 
administração pública, para a regularização da documentação, pagamento ou 
parcelamento do débito e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas, com 
efeito, de certidão negativa, conforme estabelecido no Art. 43, § 1° da Lei 
Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006. 

b) A não-regularização da documentação no prazo estabelecido na letra "a" citada acima, 
implicará em decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas 
no Art. 81 da Lei n° 8.666, de 21 de junho de 1993, sendo facultado à administração 
convocar os licitantes remanescentes, na mesma ordem de classificação, para 
assinatura do contrato, ou revogar a licitação, conforme estabelecido na Lei 
Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 2006. 

3.2. Habilitação Jurídica: 

a) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor acompanhado de ultima alteração 
contratual se for o caso, devidamente registrado, em se tratando de sociedades 
comerciais, e acompanhado, no caso de sociedades por ações, dos documentos de 
eleição de seus atuais administradores; Registro comercial, no caso de empresa 
individual; Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedade civil, acompanhada de 
prova de diretoria em exercício; 
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b) decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em 
funci<?namento no País, e ato e registro ou autorização para funcionamento expedido 
pelo Orgão competente, quando a atividade assim o exigir; 

3.3. Regularidade Fiscal e trabalhista: 

a) prova de inscrição no cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ}; 
b) prova de regularidade relativa à Seguridade Social (INSS) e ao Fundo de Garantia por 

tempo de Serviço (FGTS), demonstrando situação regular no cumprimento dos 
encargos sociais instruídos por lei. 

c) prova de regularidade para com a Fazenda Federal e Divida Ativa da União, mediante 
apresentação de Certidão Conjunta de Débitos Relativos à Tributos Federais e à Divida 
Ativa da União, expedido pela secretaria da Receita Federal, do domicilio ou sede do 
proponente; 

d) prova de regularidade para com a Fazenda Estadual, mediante apresentação de certidão 
fornecida pela Receita Estadual ; 

e) prova de regularidade para com a Fazenda Municipal, mediante apresentação de 
Certidão Negativa de Débitos Municipais expedida pelo órgão municipal competente. 

f) prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a 
apresentação de certidão negativa de débitos trabalhistas. 

3.4. Qualificação Técnica: 

a) Declaração de que a empresa proponente conhece todos os termos da licitação, bem 
como tomou conhecimento de todas as especificações concernentes ao objeto da 
licitação, declarando ainda que preencha todos os requisitos na habilitação (Modelo 
ANEXO V); 

b) Atestado de capacidade técnica de obra (ACERVO TECNICO) e emitido pelo CREA, 
igual ou equivalente à obra objeto desta licitação; 

3.5. Qualificação Econômico-Financeira: 

a) Declaração de que a empresa proponente, sob as penas da lei, de que a mesma não foi 
declarada inidônea, para licitar e contratar por outra qualquer pessoa jurídica de Direito 
Público (Modelo ANEXO 11); 

b) Certidão negativa de falência ou concordata expedidas pelo(s) cartório(s) competente(s) 
ou pelo distribuidor da sede da licitante, válidas na data da apresentação da proposta. 

3.6 - Demais Documentos: 

a) Declaração de entrega da obra (Modelo ANEXO III); 
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b) Declaração de que a empresa proponente, não emprega menores 18 anos em trabalho 
noturno, perigoso ou insalubre e em qualquer trabalho, menores de 16 (dezesseis) anos, salvo na 
condição de aprendiz, a partir de 14(quatorze) anos, em observância a Lei Federal 9854/99, que 
acrescentou o inciso V ao artigo 27 da Lei Federal 8666/93 (Modelo ANEXO IV); 

c) Declaração de que recebeu toda a documentação (Projeto básico) conforme ANEXO VI. 

A documentação acima aludida deverá ser entregue em 1 (uma) via, sendo que, tais 
documentos deverão estar em plena vigência e na hipótese de inexistência de prazo de validade 
expresso no referido documento, deverão ter sido emitidos há menos de 60 dias da data 
estabelecida para a data de abertura da licitação. 

Os documentos anteriormente referidos serão apresentados em envelope fechado constando 
em sua face externa os seguintes dizeres: 

PROCESSO LICITA TÓRIO No 044/2016 
TOMADA DE PREÇOS N° 08/2016. 
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTÚ 
ENVELOPE No 1 - DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 
RAZÃO SOCIAL, CNPJ E ENDEREÇO DA PROPONENTE: 

4 - DA PROPOSTA 
4.1 - A proposta deverá ser elaborada em papel oficio timbrado, ou formulário contínuo, 

e/ou papel ofício contendo o carimbo do CNPJ/MF da empresa, em linguagem clara, sem rasuras, 
emendas ou entrelinhas, com identificação do número, assinada pelo seu representante legal, onde 
devera constar obrigatoriamente: 

a) assinatura do representante legal da empresa e/ou autônomo; 
b) indicação do preço unitário e total por item cotado; 
c) Validade da proposta (a qual não poderá ser inferior a 60 (sessenta) dias, contados da 

abertura da proposta Comercial). 

4.2 - Não serão levadas em consideração quaisquer ofertas que não se enquadrem nas 
especificações exigidas. 

4.3 - O licitante poderá oferecer esclarecimentos à Comissão Permanente de Licitações por 
meio de carta, que anexará ao envelope de proposta. 

4.4 - No preço ofertado, deverão estar incluídos todos os custos diretos ou indiretos tais 
como: despesas com impostos, Encargos Trabalhistas, embalagem, seguro de transporte (carga e 
descarga) até o destino do objeto; e/ou obrigações sociais, uniformes, identificações pessoais, 
seguros, e transporte de pessoal até o destino do objeto, se for o caso. 
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A documentação anteriormente referida será apresentada em envelope fechado, constando 
em sua face externa os seguintes dizeres: 

PROCESSO LICITATÓRIO N° 044/2016 
TOMADA DE PREÇOS N° 08/2016. 
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTÚ 
ENVELOPE No 1 - PROPOSTA DE PREÇOS 
RAZÃO SOCIAL, CNPJ E ENDEREÇO DA PROPONENTE: 

5 - ABERTURA DOS ENVELOPES: 

5.1 - A comissão de Licitação lavrará atas circunstanciadas, registrando todos os fatos 
praticados no decorrer da sessão pública referente ao processo licitatório. Quaisquer observações 
somente serão registradas em ata, das quais a Comissão de Licitação fará a leitura para 
conhecimento geral. 

5.2 -A abertura do Envelope O I - Habilitação, observará os seguintes procedimentos: 
5.2.1 - No dia, hora e local determinado neste Edital, em sessão pública, a Comissão de 

Licitação receberá os envelopes O 1 e 02, não serão recebidos documentos de Habilitação e 
Propostas após a abertura do primeiro envelope. 

5.2.2 - Após o recebimento dos envelopes, a Comissão de Licitação, na presença facultativa 
dos proponentes interessados, devidamente credenciados, efetuará a abertura dos envelopes n. O 1 -
HABILITAÇÃO. 

5.2.3 -Nesta mesma sessão, a critério da Comissão de Licitação, poderão ser analisados os 
documentos contidos no envelope n. 01, e decidir quanto a habilitação ou inabilitação das 
proponentes. 

5.3 - A abertura do Envelope n. 02 - Proposta de Preços, observará o seguinte 
procedimento: 

5.3.1 - Somente serão abertos os envelopes n. 02 dos proponentes habilitados, . 
5.3.2 - O envelope n. 02 (Proposta de Preços) será aberto e uma via do seu conteúdo será 

rubricada, folha por folha, pelos membros da Comissão de Licitação e em seguida passado para 
análise, pelos proponentes presentes. 

5.3.3 - Após a abertura dos envelopes n. 02, a Comissão de Licitação procederá a análise e 
julgamento das mesmas, e a divulgação do resultado. 

5.3.4 - A Comissão de Licitação é facultado solicitar das proponentes esclarecimentos com 
relação aos documentos apresentados, bem como, promover diligências ou solicitar pareceres 
técnicos destinados a esclarecer a instrução do processo. 

5.3.5 - As dúvidas que eventualmente surgirem durante as sessões públicas serão, 
resolvidas pela Comissão de Licitação, na presença dos proponentes. 

6 - DO JULGAMENTO 

6.1 - O critério a ser utilizado no julgamento das propostas será a da proposta de menor 
preço global, desde que cumprido o exigido no edital. 
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6.2 - A Comissão de Licitação poderá relevar, numa proposta, qualquer informalidade, não 
harmonização ou irregularidade de natureza secundária que não constitua um desvio significativo, 
contando que essa relevância não prejudique ou afete a classificação relativa de qualquer 
proponente. Entende-se por informal idade, não harmonização ou irregularidade de natureza 
secundária que não constitua um desvio significativo, geralmente omissões relacionadas com a 
verificação de dados ou informações de tipo histórico . Contudo, existem t ipos de erros ou 
omissões básicas, que por sua gravidade, tradicionalmente são considerados insanáveis. Servem de 
exemplo, entre outras: a falta de assinatura em documentos, na proposta de preços, na planilha de 
serviços e no cronograma físico-financeiro, assinatura aposta por elemento não credenciado ou não 
habilitado. 

6.3 - 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 em erro grosseiro e 
óbvio de pontuação decimal no preço unitário. Neste caso, o preço total cotado prevalecerá e o 
preço unitário será corrigido. 

6.4 - Nos casos em que houver uma discrepância entre o valor do subtotal indicado na planilha de 
serviços e o valor do subtotal conferido, prevalecerá o valor conferido. 

6.5 - Nos casos em que houver discrepância entre o preço global indicado na planilha de serviços e 
o preço global analisado, prevalecerá o preço global analisado. 

6.6 - será desclassificada: 

6.6.1 a proposta elaborada em desacordo com o presente edital , a que proponha qualquer 
oferta de vantagens não previstas no edital, ou que apresentar preços ou vantagens baseadas nas 
ofertas das demais proponentes; 

6.6.2 - a proposta que apresente preços unitários simbólicos, irrisórios ou de valor zero; 

6.6.3 - a proposta que venha a ser considerada inexeqüível pela Comissão de Licitação, 
quando for razoável concluir que a proponente não será capaz de executar o contrato ao preço de 

sua oferta. 

6.7 - No caso de haver divergência entre o preço global grafado em algarismos e o grafado 
por extenso, prevalecerá o grafado por extenso, observado o contido no subitem 14.3. 

6.8 - Se todas as propostas de preços fo rem desclassificadas, a comissão de licitação poderá 
fixar às proponentes o prazo de 08 (Oito) dias úteis para apresentação de outras propostas de 

preços. 

6.9 - Ocorrendo empate no preço 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. 
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6.9.1 - Será assegurada como critério de desempate, preferência de contratação para as 
microempresas e empresas de pequeno porte. 

6.9.1.1 - Será considerado empate situações em que as propostas apresentadas pelas 
microempresas e empresas de pequeno porte sejam, iguais ou até 10% (dez por cento) superiores 
à proposta mais bem classificada, (art. 44, §1° da Lei Complementar n° 123). 

6.9.2 - Ocorrendo empate a comissão procederá da seguinte forma: 

a) a microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada poderá apresentar 
proposta de preço inferior àquela considerada vencedora do certame, situação em que será 
adjudicado em seufavor o objeto licitado (art. 45, L da Lei Complementar n° 123),· 

b) não ocorrendo à contratação da microempresa ou empresa de pequeno porte, na forma 
descrita no sub item "a" deste item, serão convocadas as remanescentes que porventura se 
enquadrem na hipótese do subitem 17.8.1.1, na ordem classificatória, para o exercício do mesmo 
direito (art. 45, 11, da Lei Complementar no 123); 

c) no caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de 
pequeno porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos no subitem será realizado sorteio 
entre elas para que se identifique aquela que primeiro poderá apresentar melhor oferta (art. 45, 
11L da Lei Complementar no 123). 

6.10. A classificação das propostas de preços será comunicada diretamente às proponentes 
através de meios usuais de comunicação (edital, fax e fixação de aviso de classificação no mural de 
avisos do município). 

6.11 - Concluído o julgamento das propostas, a Comissão de Licitação elaborará relatório 
contendo a classificação pela ordem crescente dos preços que será submetido à apreciação da 
autoridade superior, que homologará a decisão da Comissão de Licitação. 

6.12 - Na hipótese de recusa da proponente melhor classificada de confirmar sua proposta, 
o Contratante, poderá adjudicar o objeto a segunda melhor classificada, e assim sucessivamente, 
nas mesmas condições propostas pelo primeiro classificado (Artigo 64, parágrafo segundo), ou 
ainda optar pela revogação da presente licitação, no interesse da Administração Pública. 

6.13 - A apresentação de uma proposta na licitação, será considerada como evidencia de 
que a proponente: 

a) Examinou criteriosamente todos os documentos do edital, que os comparou entre si e 
obteve do Contratante, informações sobre qualquer ponto duvidoso antes de apresentá-la. 

b) Sendo vencedora da licitação, assumirá integral responsabilidade pela perfeita e 
completa execução dos serviços e/ou fornecimento do objeto em todas as suas fases. 

c) Considerou que os elementos desta licitação, lhe permitiram a elaboração de uma 
proposta totalmente satisfatória. 
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7. 1 - Após a publicação da Homologação a Contratante convocará via email, ou telefone a 
empresa vencedora da licitação para assinar o contrato, informando a empresa que esta terá o prazo 
de até 05(cinco) dias úteis, contados da data de recebimento da convocação para assinar o 
Contrato, não havendo a assinatura no prazo acima previsto, implicara na decadência do direito a 
contratação. 

7.2 - O Município poderá dispensar o termo de contrato e optar por substituí-lo por outros 
instrumentos equivalentes. 

7.3 - No ato da assinatura do Contrato a Empresa a ser Contratada deverá 
apresentar Caução no valor equivalente a 5% do valor da Obra, conf. Art. 56 - Lei 8.666/93 
em espécie ou fiança bancaria. 

7.4 - O Município poderá, quando convocado o primeiro classificado e este não assinar o 
contrato ou não aceitar outro instrumento equivalente, convidar os classificados subsequentes, na 
ordem de classificação, para fazê-lo em igual prazo e nas mesmas condições propostas pelo 
primeiro classificado, inclusive quanto aos preços atualizados de conformidade com o edital de 
licitação, independentemente da cominação prevista no artigo 81 da Lei Federal n° 8.666/93. 

8 - PRAZOS E LOCAL PARA ENTREGA DO OBJETO E OU PRESTAÇÃO DE 
SERVIÇOS e CONDIÇÕES DO RECEBIMENTO: 

8.1 - O contrato entre as partes deve determinar como prazo de vigência de 180 dias e o 
prazo de execução de 120, podendo ser prorrogado quando houver necessidade desde que 
justificado por caso fortuito ou por motivo de força maior. 

8.2 -Para o Objeto constante desta Licitação, a entrega/execução deverá ser realizado em 
local designado pela licitante, mediante a entrega da ordem de serviço para início de obra. 

8.3 - Os Serviços serão executados e entregues em estrito cumprimento do projeto que faz 
parte deste processo. 

8.4 - Independentemente da aceitação, o adjudicatário garantirá a qualidade de cada item 
e/ou serviços por 6 (seis) meses, obrigando-se a repor aquele que apresentar defeito. 

9- DO PAGAMENTO 
9.1 - O pagamento será realizado até o 5° (quinto) dia útil, após apresentação da fatura!NF, 

acompanhada de Boletim de Medição, devidamente acompanhado por Engenheiro designado pelo 
Município, e liberação de recurso através de convênio FNDE. 

10 - DO VALOR 
10.1 - Estima-se o valor max1mo, global desta licitação em até R$ 403.575,31 

(Quatrocentos e Três Mil, Quinhentos e Setenta e Cinco Reais e Trinta e Um Centavos~ 
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10.2 - Correrá por conta de Recursos proveniente de Convênio/Termo de compromisso 
entre o Município de Nova Cantu, Estado do Paraná, e o ministério da Educação/FNDE, através 
da seguinte Dotação Orçamentária: 

Dotação Secretaria 
0502.12361.0188-1 o 16-44.90.51.00 (124) Secretaria Municipal de Educação, Cultura e 

Esportes 

11 - DAS PENALIDADES 
11.1 - Ao contratado total ou parcialmente inadimplente serão aplicadas as sanções legais, a 

saber: 

a) Advertência; 

b) Multa administrativa, graduável conforme a gravidade da infração, não excedendo, em 
seu total, o equivalente a 20% (vinte por cento) do valor do contrato, cumulável com as demais 
sanções; 

c) Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a 
Administração, por prazo não superior a 2 (dois) anos; e 

d) Declaração de inidoneidade para licitar, e contratar com a Administração Pública 
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a 
reabilitação, na forma da lei, perante a autoridade que aplicou a penalidade. 

11.2 - As penalidades serão aplicadas sem prejuízo das demais sanções, administrativas ou 
penais, previstas na Lei 8.666/93. 

12- IMPUGNAÇÃO DO ATO CONVOCA TÓRIO: 
12.1 - Até dois dias úteis antes da data fixada para o recebimento dos envelopes, qualquer 

pessoa poderá impugnar o ato convocatório do EDITAL. 

12.2 - Caberá à Comissão de Licitação decidir sobre a petição no prazo de quarenta e oito 
horas. 

12.3 - Acolhida à petição contra o ato convocatório, será designada nova data para a 
audiência de recebimento dos envelopes de proposta e habilitação. 

12.4 - A petição pleiteando a impugnação deverá ser endereçada à Comissão de Licitação, e 
deverá conter a qualificação do impugnante, a matéria impugnada, os fundamentos da impugnação 
e o pedido. 

12.5 - A petição apresentada fora do prazo, e/ou sem um dos requisitos acima 
especificados, não será conhecida. 

13 - RECURSOS: 
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13.1 - E facultado a qualquer licitante formular observações no transcurso das sessões da 
licitação, solicitando que constem em ata dos trabalhos. 

13.2 - Das decisões da Comissão caberá recurso, por escrito, nos termos do Artigo 109 da 
Lei 8.666/93 e Lei 8.883/94, dentro do prazo de 02 (dois) dias úteis a contar da data da divulgação 
de decisão, em única instância, ao Secretário de Administração e Negócios Jurídicos, desde que 
interposto perante a Comissão, a qual poderá reconsiderar a sua decisão, no prazo de 02 (dois) dias 
úteis, ou, nesse prazo, faze-lo subir, devidamente informado, devendo, neste caso a decisão ser 
proferida pela citada autoridade, dentro do prazo de 02 (dois) dias úteis, contados do recebimento 
do recurso. 

13.3 - Se houver interposição de recurso, os licitantes serão comunicados, para os efeitos do 
previsto no parágrafo sexto do Artigo 109 da Lei 8.666/93 e 8.883/94. 

13.4 - Os recursos interpostos fora do prazo não serão considerados. 

14 - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
14.1 - A PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTU revogará ou anulará esta 

licitação nos termos do art. 49 (quarenta e nove) da Lei 8.666/93, no seu todo ou em parte. 

14.2 - Não serão admitidas a esta licitação as empresas e/ou autônomos suspensas ou 
impedidas de licitar, bem como as que estiverem em regime de falência ou concordata. 

14.3 - A Comissão Permanente de Licitação, terá autonomia para resolver todos os casos 
omissos, dirimindo dúvidas que porventura possam surgir, assim como aceitar ou não qualquer 
interposição por parte dos participantes. 

14.4 - Somente terá direito a usar da palavra, rubricar os documentos e propostas, 
interpelar, assinar ata, apresentar recursos, os representantes credenciados das empresas 
proponentes e membros da Comissão de Licitação. 

14.5 - Uma vez iniciada a abertura dos envelopes contendo as propostas, não serão 
admitidas quaisquer retificações que possam influir no resultado, nem admitidos a participarem os 
proponentes retardatários. 

14.6 - A participação nesta licitação, importa ao proponente irrestrita aceitação das 
condições estabelecidas no Convite e demais da Lei n°. 8.666/93 de 21/06/93 e suas alterações. 

14.7 - Ocorrendo a hipótese prevista no sub-item anterior assistirá ao Município de Nova 
Cantu, o direito de , a seu exclusivo critério, convocar as licitantes remanescentes, na ordem de 
classificação, para a adjudicação do objeto em igual prazo e nas mesmas condições propostas pelo 
primeiro colocado ou revogação a licitação. 

14.8 - Atendida a conveniência administrativa, ficam os licitantes vencedores obrigados a 
aceitar, nas mesmas condições contratuais ou de fornecimento, os eventuais acréscimos ou 
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Prefeitura Municipal de Nova Canto 
ESTADO DO PARANA 

CHPI n.B45.394/0001-03 

supressões, em conformidade com o Artigo 65, seus parágrafos e incisos da Lei n°. 8.666/93 e suas 
alterações. 

14.9 - Para dirimir controvérsia decorrente deste certame, o Foro competente é o da 
Comarca da cidade de Campina da lagoa, Estado do Paraná excluído qualquer outro. 

15 - DO FORNECIMENTO DE INFORMAÇÕES 
15.1 - A Divisão de Licitações prestará todos os esclarecimentos solicitados pelos 

interessados nesta licitação, estando disponível para atendimento de segunda a sexta-feira, no 
horário de expediente NO PAÇO Municipal de Nova Cantu -PARANÁ, na Rua Bahia S/N°, ou 
ainda pelo fone /fax 44-35271281 I 35271363- e-mail- pmncantu@ig.com.br. 

NOVA CANTU- PARANÁ, 18 de Agosto de 2016. 
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Prefeitura Municipal de Nova Canto 
ESTADO DO PARANA 

CNPJ7l.845.394/0001-03 

(MODELO ANEXO I) 

Prefeitura Municipal de Nova Cantu 
Comissão Permanente de Licitação 
PROCESSO LICITA TÓRIO No 044/2016 
EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS n° 008/2016 

CREDENCIAMENTO 

Pela presente, credenciamos o(a) Sr.(a) 
-------------------- portador (a) da Cédula de identidade 
sob n°. _____________ e CPF/ MF n°. , a 
participar do procedimento licitatório sob o modalidade 

instaurado por este Departamento de 
Compras. 

Na qualidade de representante legal da 
empresa outorga
se ao acima credenciado (a), dentre outros poderes, o de renunciar ao direito de interposição 
de recurso. 

Em ___ de ________ de 20_ . 
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PARA: 

Prefeitura Municipal de Nova Canto 
ESTADO DO PARANA 

CNPJ n.B45.394/0001-03 

(MODELO ANEXO 11) 

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTU 
COMISSÃO DE LI ClT AÇÃO 
PROCESSO LICITA TÓRIO No 044/2016 
EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS n° 008/2016 

DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE 

Declaramos para os devidos fins de direito, na qualidade de proponente do 

procedimento licitatório, sob a modalidade - TOMADA DE PREÇOS n° 008/2016, instaurado 

pelo Município de Nova Cantu, que não fomos declarados inidôneos para licitar ou contratar com 

o Poder Público, em qualquer de suas esferas. 

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente. 

(LOCAL E DA TA) 

~~~-, 
Do representante legal 
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PARA: 

Prefeitura Municipal de Nova Canto 
ESTADO DO PARANA 

CNPJ n.B45.394/0001-03 

(MODELO ANEXO III) 

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTU 
COMISSÃO DE LICITAÇÃO 
PROCESSO LICITA TÓRIO No 044/2016 
EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS n° 008/2016 

DECLARACÃO DE ENTREGA 

Declaramos para os devidos fins de direito, na qualidade de proponente do 

procedimento licitatório, sob a modalidade- TOMADA DE PREÇOS n° 008/2016 instaurado pelo 

Município de Nova Cantu, que nos comprometemos a entregar os produtos ganhos por esta 

empresa, nos termos e nas condições do edital supra referenciado. 

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente. 

(LOCAL E DATA) 

~ -
Do representante legal 
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PARA: 

Prefeitura Municipal de Nova Canto 
ESTADO DO PARANA 

CNPI71.845.394/0001-03 

(MODELO ANEXO IV) 

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTU 
COMISSÃO DE LICITAÇÃO 
PROCESSO LICITA TÓRIO No 044/2016 
EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS n° 008/2016 

DECLARACÃO 

Declaramos para os devidos fins de direito, na qualidade de proponente do 

procedimento licitatório, sob a modalidade- TOMADA DE PREÇOS no 008/2016 instaurado pelo 

Município de Nova Cantu, que a empresa proponente, não emprega menores 18 anos em trabalho 

noturno, perigoso ou insalubre e em qualquer trabalho, menores de 16 (dezesseis) anos, salvo na 

condição de aprendiz, a partir de 14(quatorze) anos, em observância a Lei Federal 9854/99, que 

acrescentou o inciso V ao artigo 27 da Lei Federal 8666/93. 

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente. 

(LOCAL E DATA) 

Do representante legal 
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PARA: 

Prefeitura Municipal de Nova Canto 
ESTADO DO PARANA 

CNPJ 17.845.394/0001-03 

(MODELO ANEXO V) 

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTU 
COMISSÃO DE LICITAÇÃO 
PROCESSO LICITATÓRIO No 044/2016 
EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS n° 008/2016 

DECLARACÃO 

Declaramos para os devidos fins de direito, na qualidade de proponente do 

procedimento licitatório, sob a modalidade- TOMADA DE PREÇOS no 008/2016 instaurado pelo 

Município de Nova Cantu, que a empresa proponente, conhece todos os termos da licitação, bem 

como tomou conhecimento de todas as especificações concernentes ao objeto da licitação, 

declarando ainda que preencha todos os requisitos na habilitação. 

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente. 

(LOCAL E DATA) 

Do representante legal 
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Prefeitura Municipal de Nova Canto 
ESTADO DO PARANA 

CNPJ n.B45.394/0001-03 

(MODELO ANEXO VI) 

DECLARACÃO DE ENTREGA DE DOCUMENTOS 

PROCESSO LICITA TÓRIO No 044/2016 
EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS n° 008/2016 

Objeto: Contratação de Empresa para Construção de Quadra Poliesportiva, coberta, 
com vestiários - Projeto Padrão FNDE. 

O Signatário da presente declara que o mesmo recebeu do licitador toda a 
documentação relativa a licitação supramencionada. 

Nova Cantu, Paraná, ____ ---:d=-=e~------ de 2.016. 
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À 

Prefeitura Municipal de Nova Canto 
ESTADO DO PARANA 

CNPI n.B45.394/0001-03 

<MODELO ANEXO VII) 

DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE 

PREFEITURA MUNICIPAL DE RONCADOR- PR 
Referente: TOMADA DE PREÇO n° 008/2016 - PMNC 

A empresa ........ .......... .................. .................. ...................................... , 
inscrita no CNP J n° ....... .. ...... ......... ............ ....... .. ........... ........... , por intermédio de seu 
representante legal o(a) Sr(a) .................... ........................................... ....... ...... ................. .. , 
portador (a) da Carteira de Identidade n° .. ... . . . ...... .. .... ........... ..... e do CPF n° 
........... ................. ...... ...... , DECLARA, para fins os fins de direito, na qualidade de proponente do 
procedimento licitatório, sob a modalidade Pregão Presencial n° TOMDAD DE PREÇO 008/2016 
- PMNC, que se enquadra como microempresa e empresa de pequeno porte, conforme conceito 
legal e fiscal de nosso ordenamento pátrio, podendo usufruir os benefícios da Lei Complementar n° 
123/2006. 

As informações acima é de inteira responsabilidade da declarante a veracidade das informações, 

sujeitando-se às penalidades legais. 

Local e Data 

Carimbo do CNPJ, Assinatura do representante legal da Empresa 

C.P.F _________ _ 

R.G - ----------
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Prefeitura Municipal de Nova Canto 
ESTADO DO PARANA 

CNPJ n.845.394/0001-03 

ANEXO VIII 

MODELO DE CONTRATO 

REF. PROCESSO LICITATÓRIO n° 044/2016 
EDTIAL DE TOMADA DE PREÇOS n° 008/2016 

IDENTIFICACÃO DAS PARTES CONTRATANTES 

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE NOVA CANTU, Estado do Paraná, com sede 
administrativa na Rua Professor João Farias da Costa, s/no, bairro Centro, CEP 87.330-000, neste 
ato representado por AIRTON ANTONIO AGNOLIN, Prefeito Municipal, brasileiro, separado, 
Carteira de Identidade n° 4.414.003-9 SSP-PR e inscrita no CPF sob o no 676.205.159.68. 

CONTRATADA: , com sede na XXXXXXXXXXX, Estado do 
Paraná, inscrita no C.N.P.J. sob o n° 00.000.000/0001-50, representada por seu representante 
legal Sr.xxxxxxxxx, RG 0000000 e CPF n° 000.000.000-00. 

As partes acima identificadas têm, entre si, justo e acertado o presente Contrato, 
considerando os expedientes constantes do Processo Licitatório no 044/2016 - Edital 
de Tomada de Preços n° 008/2014, que se regerá pelas cláusulas seguintes e pelas 
condições descritas no presente. 

DO OBJETO 

Cláusula 1a. O presente contrato tem por objeto a Construção de 01 (uma) Quadra Escolar, 
Coberta, com Vestiário - Padrão FNDE, conforme especificações constantes do Termo de 
Referencia e Projeto alem do apresentado na Carta Proposta da Empresa Contratada, constantes 
no Processo Licitatório acima descrito. 

DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

Cláusula 2a. A CONTRATANTE deverá: 

a) Efetuar o devido pagamento à CONTRATADA referente a contratação; 
b) Proporcionar condições para a boa execução dos serviços; 
c) Indicar servidor da CONTRATANTE responsável pela fiscalização dos serviços prestados 

pela CONTRATADA. 

DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

Cláusula 3a, A CONTRATADA responsabilizar-se-á por todos os danos causados por seus 
funcionários à CONTRATANTE e/ou terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo, quando da 
entrega do produto. 
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Cláusula 4a. A CONTRATADA deverá reparar, corrigir, às suas expensas, os materiais 
entregues em que verifique vícios, defeitos ou incorreções. 

DO VALOR 

Cláusula sa. O valor a ser pago pela CONTRATANTE em favor da CONTRATADA pelo 
total , constante deste contrato é de R$-000.000,00 ( Centavos). 

DO PAGAMENTO 

Cláusula 6a. A CONTRATADA deverá apresentar nota fiscal, referente ao serviço 
executado, objeto deste contrato, e, o pagamento será executado mediante entrega, 
medição/fiscalização, aceitação e liberação dos recursos através de convênio/FNDE. 

Cláusula 1a. O preço apresentado pela CONTRATADA em sua proposta comercial 
permanecerá fixo e inalterado durante toda a vigência do contrato, não podendo ser reajustado 
sem prévio entendimento e justificativa que deverá ser aceita e homologada pela contratante. 

DA EXECUÇÃO, ALTERAÇÃO, INEXECUÇÃO OU RESCISÃO 

Cláusula sa. O presente contrato regular-se-á no que concerne à sua execução, inexecução 
ou rescisão pelas disposições da Lei n° 8666/93, de 21 de junho de 1993, observadas suas 
posteriores alterações, por suas cláusulas e pelos preceitos e princípios do direito público. 

DO PRAZO 

Cláusula ga. O prazo de vigência do contrato será até 180 dias, e o prazo de execução será 
de 120 (cento e vinte) dias, a partir desta data, podendo ser rescindido ou aditivado, 
independentemente de aviso ou notificação pela CONTRATANTE. 

DAS CONDIÇÕES GERAIS 

Cláusula 1oa. Não será permitida a sub-contratação de serviços. 

Cláusula 11a. A CONTRATANTE reserva-se no direito de não receber a OBRA em 
desacordo com o previsto no Projeto e neste contrato, podendo rescindi-los, nos termos do 
art.78, da Lei Federal n° 8.666/ 93. 

DAS PENALIDADES 

Cláusula 12a. Pelo descumprimento total ou parcial das condições previstas na proposta ou 
no contrato, a CONTRATANTE poderá aplicar à CONTRATADA as sanções previstas no art. 87, 
da Lei 8.666/93, sem prejuízo da responsabilização civil e penal cabíveis. 
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Clausula 13a. As penalidades previstas neste contrato poderão deixar de ser aplicadas/ 
total ou parcialmente, a critério do (representante da CONTRATANTE), se entender as 
justificativas apresentadas pela CONTRATADA como relevantes. 

DAS COMUNICAÇÕES 

Cláusula 14a. As comunicações ent re as partes contratantes, relacionadas com o 
acompanhamento e controle do presente Contrato/ serão sempre feitas por escrito. 

DO FORO 

Cláusula 16a. Para dirimir quaisquer controvérsias oriundas do Contrato, as partes elegem 
o foro da comarca de Campina da Lagoa, Estado do Paraná. 

Por estarem assim justos e contratados1 firmam o presente instrumento, em duas vias de 
igual teor, juntamente com 2 (duas) testemunhas. 

Nova Cantu, Estado do Paraná, 00 de Setembro de 2016. 

AIRTON ANTONIO AGNOLIN 
Contratante 

TESTEMUNHAS: 

Contratado 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTU 
ESTADO DO PARANA 

CNPJ n• 77.845.394/0001-03 
Rua Bahia, 85 - CEP 87.330-000 

AVISO DE LICITAÇÃO- PROCESSO LICITA TÓRIO n' 049/2016 
PREGÃO, na forma Presencial 

N' 030/2016- PMNC 

OBJETO: AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DIVERSOS, COM RECURSO 
DO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO, atende crianças de zero a 48 
meses, conforme especificações em edital. 

ABERTURA: À partir das 14:00 (Quatorze) Horas do dia 06 de Outubro de 
2.0 16, na sala de reuniões do Paço Municipal, em Nova Cantu Paraná. 

A Pasta com inteiro teor do Edital, anexos e informações poderão 
ser solicitados na PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTU -
PARANÁ, junto a Divisão de Licitação, no horário das 8:00 às 12:00 Hs e das 
13:00 às 17:00 Hs. 

Telefone/Fax: (44) 3527-1281 ou e-mail: licitação@novacantu.pr.eov.br 

Nova Cantu, Estado do Paraná, 19 de Setembro de 2.016. 

AIRTON ANTONIO AGNOLIN 
Prefeito Municipal 



~ ~ 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE LINDOESTE PREFEITURA MUNICIPAL DE P!N IL,;_~ --_f)~---;.;,:· PREGÃO ELETRÔNICO N' 15212016- UASG 987565 

COM COTA DE ATE 25% PARA MICROEMPRESA E EMPRESA 
DE PEQUENO PORTE 

- A Pn:feitur.a Municipal de Francisco Belu5o-PR,. :~.visa :lOS 

intcress3dos que far.i rcalizM no dia 30 de sea::mbro de 2016. is 11:00 
hor.as. a abertun da licitação na mod.aJidade Preg5o EletrôniCo. menor 
preço GLOBAL POR ITEM, que u:m por objcoo a Aqui~ção de 600 
cestas básica, pan manutenção do Programa Mutir5o Solidário. Aber
tura das propostas c Recebimento dos lances: a partir das 11:00 hor.lS 
do dia. 30 de setembro de 2016. Editll na inccgr.t: :i disposição dos 
inlercssados na Divido de Licitações. n:t Rua <kbviomo Teixeira dos 
Santos. 1000 c DO sitc www.fr.mc:iscobchrao.pr.gov.br- licitações. ou 
atr:lVês do site: www.comprasneLgov.br. lnformações c:omplcmenu.n:s 
alr.lvés dos 11:lcfones (46)3520-2107 e 3520-2103. 

PREGÃO ELETRÔNICO N.' 154/2016 - UASG 987565 - SRP 

EXCLUSIVO PARA MICRO EMPRESA E EMPRESA DE PEQUE
NO PORTE. 

A Preftirun. Municipal de fr:Lnc:isco Bcltr.\o-PR, avisa aos 
intcress:ldos que furá realizar no dia 04 de outubro de 2016, is 09:00 
horas. a abertura da. Jic:ittção na modalidade Preglo Eletrônico. menor 
preço por ITEM UNITÁRIO. que 10m por objeto o REGISTRO DE 
PREÇOS de filme.s r.adiológieos p:1r:1 rca.lizaç5o de exames de RAIO 
X e luvas de procedimento p31i1 Secretaria Municip31 de Saúde: do 
Município de Froneiseo Bcllr.lo. RECURSOS FINANCEIROS: R.c:
cursos vinculados à sa.üde EC 29100 c FNS • Momtcr CEO - Centro 
Espcc. Odonto. Abertura das proposbS e Rcc:cbimcnto dos lances: a 
partir das 09:00 horas do dia 04 de ourubro de 2016. Edital na 
ín~t:gra: à disposiç;lo dos interessados na Divis:lo de Licitações, n:.. 
Ru:l Oc:tlViano Tcixc:ir.a dos Santos, 1000 e no site www.fr.tncis .. 
eobcltrao.pr.gov.br - lic:itlÇÕcs, ou auavés do sitc: \\'\\'w.compr:lS· 
ncLgov.br. Informações c:omplementut:s anvés dos telefones 
(46)3520-2107 . 3520-2103. 

Francisco Bcllrão, 19 de setembro de 2016. 
NÁDIA DALL AGNOL 

Pregoeira 

AVISO DE ALTERAÇÃO 
PREGÃO ELETRONJCO - UASG 987565 

Editll N" 140/2016 

Mod:llidadc: Preg3o Elcoõnico 
Objeto: Rtgistro de Preço.s de sacos p3r.l uti1iz:lç5o n:t. eolcu de lixo 
reciclâvel. pela Sccret:uia Municipal de Meio Ambiente. 

O Mun1cipio de Fr.u1cisco Beltrão. c:sbdo do Pa.r:mi, inscrito 
no Cadastro Nacional de Pessoa Juridiea do Ministério da Fazenda 
sob o nD 77.816 510/0001-66, com sede à Rua Ota.viano Tcixcir.t dos 
Santos, 1000, centro. toma püblico que: 1) Fic.:t cxclulch da dcsc:riçOO 
dos ITENS 001 E 002 do ANEXO I do cditll, a cspc:ei6cação "fa
bric:ado em ~ec:.do tubulat'. 2) Fica alu:r.wta a data prevista pa.r.1 

abc1111ra e julgamento das propost:u: e inicio da scss3o de disputa p3.1'a 
o di.3. 30 de setembro de 2016. :is: 14:00 hor:u. 2) Permanecem 
in3ltcr.uf:u ô1S demais condições estabclcc:id:u no Edital. 

Fr<1ncisco Beltrào, 19 de setembro de 2016. 
NÂDIA DALL AGNOL 

Prcgoc:ir.t 

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAPUAVA 
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 

EXTRATOS DE CONTRATOS 

PREGÃO ELETRONICO N.' 16712016 
OBJETO: Aquisi~o de equipamentos c ap3ttlhos pam implcmcn
taç3o de academias ao Ar Li vre - Convênio 76549312011 -Ministério 

~~~A~~,~~~~'~Y~\~ ~~ ~~;~~~~ção 
CONTRATO N.• 317/2016 
CONTRATADA: MILLA EQUIPAMENTOS METALURGICO EI
REU 
/ALOR TOTAL: RS 19J 49,00 (Dezenove millr'Cttntos c QU31etlfa e 
IOVC reais) 
VIGENCIA: 31-12-2016 

CONTRATO N.' 311/2016 
CONTRATADA: ASK LTDA - EPP 
VALOR TOTAL: RS 129.296,75 (Cento c vinle nove mil duzentos c 
noventa e seis reais c setc:ntl e cinco ccnt:l.vos) 
VIGÊNCIA: 31-12-2016 
CONTRATO N.' 319/2016 
CONTRATADA: BRASRTNESS COMÉRCIO DE ARTIGOS ES
PORTIVOS LIDA • ME 
VALOR TOTAL: RS 11.191,00 (Onze mil cento c noventa c oito 
reais). VIGÊNCIA: 31-12-2016. 

EXTRATO DE CONTRATO N" 118/2016 AVISO DE LICITAÇÃO ·v; ·r-. -<-ç-
Ã PREGÃO PRESENCIAL r..~ 112016 Ov,., "'· •

1
.,, • PREG O PRESENCIAL N • 04212016. PROC. ADM. N' 011/2016. "' '- d L -' 

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE LINDOESTE • PR. CONTRA- OBJETO: Conlr.IIOÇão de cmpreS3 p3r.1 implcmcntlçào, implon!OÇão 
TADA: P=o.i Tr.>tores Ltd>. OBJETO: Aquisição de lr.ltor >gricola c manuu:nção de uma unidade de Suporu: Avançado • USA • SAMU 
de pneus novos. tlilção 4x4, com xionamento hidr.iulico, platúor- 192. que f.lcilit:lr.i 0 acesso 30 serviço de 3 tcndimcnto móvel de 
mado, cabine aberta. motor diesel, com potcnch1 mínima de 75 cv, urgência c cmc.gência dil popui3.Ç5o 0 3 ãrc3 de abr.mgénci:1. dos 

~~~:S~~~~3:~9~~~6~tur:APA~~~LQ~ic~ 8~~Õg~~o(oi::~ Municlpios de Pính:Us. Pir.lQu3ta c Colombo, inu:gr:mtcs do con-
cinco mil c quinhentos rc~s), divididos conforme os itens pertinentes sórcio, nos termos do artigo 13 da Le i Federal n° l l.I071200.S. De· 
a. cad3. proponente vencedor.~.. VIGÊNClA: A vigênci3. dos contr.Uos cn:co Feder.tl n• 6.017/2007. Pon.:uia n• 1.010/2012. Pon:ui3. n• 
ser.í de até ISO {c:ento c cinqOenta) dias e/ou até 0 ténnino da entrega 356/2013, Pon:uia n• 1.47312013, Pon:uia n• 2.048/2012 c dcm:Us 
da quantidade licitad3., conw!os de .sua assinablr.l, podendo 0 mesmo legislações vigentes, a serem desenvolvidas por empresa CONTRA-
ser prorrogado de comum acordo entre 35 partes, de acordo com as TADA pelo COMESP, para a Unicbde de Suporte A~çado de Pi· 
Leis vigen[CS e aplicâveis.RECURSOS: As despesas dcc:omntcs des· nhais, que f.uá :1 eobertur.t pari1 os munieipios de Pinhais. Pi~u:uil 

ta eontr.U~çio com:OO i conta dos recursos espccificos consignados ~~:;~~~ ~~~~~~~L~ ~s~~~Ãt~E~n:~~c~~ ~: no orçamento que scauo: 641.14.01.1.737.4.4.90.52.40.00.00. 
649.14.01.1 .737.4.4.90.52.40.00.00. Data: 15 de scu:mbro do 2016. Ouo.bro de 2016 õs 9h30, na s:ll• de lici tlç3cs do COMESP, lo

calizada :\ Av. Presidente Kcn nedy 3768 • 2° andar, Curitib~R. Os 
envelopes contendo a proposb. c os documentos de habili t:l~ de
verão ser protocol:ldos no mesmo loQJ e daQ. :ué 3s 9h30, O Ediu.l 
completo está disponivcl no endereço acima das 09:00h is 12:00h c 
das 13:30h is 17h. podendo ainch ser so1icitldo atr.lvés do e-mail: 
consorcio@eomespsaudc.com.br ou atr3vés do nosso sicc: www.c:o
mespsaude.com.br. INFORMAÇOES: Quaisquer dúvid:LS oriund:LS do 
presente editt.l poderão ser dirimid:u pelo telefone {41) 3314·7708, 
nos di:u úteis das 09:00h :ls 12h e d:u 13h às 17h ou atr3vés do e· 
mail: c:onsorc:io@comespsaude.eom.br. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE LONDRINA 
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PÚBLICA 

AVISO DE LICITAÇÃO 
PGISMGP-0167 

Comunicamos aos intcn:sS3dos que se encontra 3 bcrtl as 
lic:it3Çõcs 3 seguir: PG/SMGP..0167- RcgistiQ de: Preços p313 a evcn
rual 3.quisição de Ncocatc Advanec para atendimento de Ocm:mdas 
Judiciais. Os Editais poder:So ser obtidos através do sicc wwwl.lon· 
drina.pr.gov.br. Quaisquer infonnações neccss3rias pelo telefone (43) 
3372-4476 ou ainda pelo c:-m1il: licitl@londrina.pr.gov.br. 

Londrina·PR. 20 de scrcmbro de 2016. 
ROGERIO CARLOS DIAS 

Secretirio 

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELEIRO 

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO 
PREGÃO ELETRÔNICO N' 11812016 

PROCESSO N' 2321 2016. MODALIDADE: Preg3o Eletrônico do 
tipo menor preço em regime de v:l.lor unitãrio do item. 

Torn3 püblic:a a Homolog.aç3o c Adjudic:~ do Prcgio Ele· 
trônico n• 11812016 - PMM, a~jo objeto é a ::.quisiç!o de equi
p.1mentos agrícolas {tr.tcores). A empresa ~abi1itada é: 

A empresa TERRA VIVA COMERCIO E REPRESENTA
COES EIRELI - EPP, inscrit> no CNPJIMF sob o n• 
17.S42.364/0001-04. vencedora no item OI com unititio de RS 
102.910,00 (cento c dois mil c novecentos e dez n:a.is). perfazendo o 
valor total de RS 20.5.820,00 (duzentos e cinco mil e oicocentos c 
vinte reais). 

Marmc1eiro--PR. 19 de setembro de 2016. 
LUIZ FERNANDO BANDEIRA 

Prefeito 

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTU 

AVISOS DE LICITAÇÃO 
PREGÃO PRESENCIAL N' 8/20J6 

Processo Lic:itatôrio n• 044/2016 
Contr3taç5o de Empres.1 p3r.1. Construç3o de uma Quadr.t 

Escol3f Cobcna • Convênio Ministério ch Educ:aç3.oiFNDE 
ABERTURA: À partir das 09:00 (nove) Hor.>S do DIA 06 de 

Outubro de: 2.016. na sab. de: reuniões do Paço Municip31, em Nova 
Cantu. P:t.rani. 

A Pasta com inteiro teor do Edital, anexos c informações 
podcr.lo ser solicitados na PREFEITURA MUI>1CIPAL DE NOVA 
CANT1J - PARANÁ. junto a Oivis3o de Licitação, no horârio das 
8'30 õs 11 :00 Hs c das 14:00 õs 17:00 Hs. Tclcfonc/Fa." (44) 3527-
1281 email licit.lea.o@nova.cantu pr.gov.br 

PREGÃO PRESENCIAL N' 30/2016 

Processo Licitatõrio n• 049/2016 
AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DIVERSOS, COM RECUR

SOS DO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO, •lende crianças de 
zero a 48 meses. 

ABERTURA: À partir das 14:00 (quatorze) Horu do DIA 
06 de Outubro de 2.016, na sala de reuniões do Paço Municipal, em 
Nova. C3nb4 P31illlá. 

A Pasta com inteiro teor do Edital, anexos c informações 
podcr.lo ser solicitados na PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA 
CANTU • PARANÁ, junto a Oivi.s!o de Ucit:Lç3o, no hor:irio das 
1:30 3s 11:00 Hs c das 14:00 õs 17:00 Hs. Telcfonc!Fo." (44) 
35271363 - 3527-1211 

Nova Cantu-PR. 19 de agosto de 2016. 
AIRTON ANTONIO AGNOUN 

Prefeito 

Curiti ba-PR. I.S de setembro de 20 16 . 
JULIANA SAUTNER 

Pregoeira 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAQUARA 

EXTRATO DO CONTRATO N' 6712016 

Conlr.lt:lntc: MUNJCIPIO DE PIRAQUARA. Contratado: SOLU· 
ÇÃO REPAROS E REFORMAS LTDA-ME, inscrito no CNPJ sob 
n'. 21.229.741/0001-30. Mod:llidadc: TOMADA DE PREÇOS n' 
0312016 - Processo n' . 11.129116. Objeto: Contratação de empresa 
P'1T3 ;a obra de reforma da cozinha e :unpli3Çio de banheiro do Centro 
Municipal de Edut3Ção lnf:111til Ana Maria. localizado na Rua. Barlo 
do Cerro Azul. 597 - Centro • Pir:~qu3J':liPR. com ã.n:;a cot3.1 de 
in scrvcnç5o de 24.18 m2

• VaJor Global: RS 28.521,68 (Vinte c oato 
mil, quinhentos e vinte c um reais c sessenta c: oito c:ent:wos). Data da 
assin:uur.t: 13 de setembro de 2016. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTAL DO PARANÁ 

AVISO DE LICITAÇÃO 
PREGÃO PRESENCIAL N• 5412016-SRP 

Processo Lic:itatório n• 11412016 
A UCITAÇÃO COM RESERVA DE COTA DE ATÉ 2W. E 

ITENS EXCLUSIVOS À PARTICIPAÇÃO PARA MICROEMPRE
SAS • ME E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE - EPP E MI
CROEMPREENDOR INDIVIDUAL • MEl 

Objeto: "Contratação de cmprcu espcci:1liz.ad3 no forneci
mento de ~neros Alimcnticios Pcreclvcl". DATA: 28 de setembro de 
2016, is 09:00hrs. no Prefeitura Munic:ipa.J de Pontal do Pamn! -
Ocp:trbrnentO de Licitações. si tuada a Rod PR 407 Km 19 83.1nc:bio 
Pr.tia de Leste - Pont3.1 do P:lr:lni - PR. Critério de Juts.1mcnto: 
Menor Preço por lte.m - Edit3.1: Estlr.í i disposiç:io dos int.cress:&dos 
no sifle: www.pontlldoplr.lna.pr.gov.br 

Pont:ll do P3l:1113-PR. 12 de setembro de 20 16. 
GEOVANA MARIA CORDEIRO 

Presociro 

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA 
DO NORTE 

AVISO DE LICITAÇÃO 
CONCORRENCIA N' 2/2016-SRP 

OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO ÚNICO MÉDICO 
HOSPITALAR, õltn.vés de Jnecntivo FinJncciro de Investimento do 
Progr.>ma de Qu:llificaçio da Atcnçio Primiuia à Saudc - APSUS. 
com recursos oriundos da Secre taria de Es1:1do dil SJ.üde, fi n:111ci:ldos 
pelo BIRD (Banco lntcmacional p31i1 Reconstrução e Desenvolvi
mento) c recursos prôprios do município. ABERTURA: 24 de ou
o.bro 2016 - 01:30 horas. LOCAL: S:lla de licitações da Prefcio.r:1 
Munic:ip31, siruad.1 a. Ru:a W3ldc:mv do.s S:1ntos. 1197. centro. pelo 
fone 44-3462.1515. 

Qucrência do Nortc-PR., 19 de setembro de 2016. 
CARLOS BENVENUTIJ 

Prefeito 

Este documenco pode ser verificado no endereço cletrónico http://\V\\w.in.p.brf.d::ntici<bi:.html, 
pelo código 00032016092100191 

Documento assinado digitalmente conforme MP n~ 2.200·2 de 24/08/2001, que insti[ui 3 

lnfr:lestrutura de Ch3vcs Públi cas Br.uilcira - ICP-Br:lSil. 
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PORTARIAN°. 036/2016 

O Prefeito Municipal de Nova Cantu, Estado do Paraná, no uso 
de suas atribuições legais, e tendo em vista o que consta da Lei 
Federal no 10.520 de 17 de Julho de 2002; 

RESOLVE 

Art. 1°. -Designar a Servidora Eleani Maria de Andrade, portador da Cédula de 
Identidade RG n° 7.834.949-2, pregoeiro desta Municipalidade; 

Art. 2°.- Designar ainda, SILEYA ALLEN MELLO RICHTER BORGIO- RG 
7.791.876-0h, ELIANE FERRARETO DA SILVA RG 7.700.462-9, SUELI DE FATIMA 
MELLO RG 8.326.552-3 e ELEANI MARIA DE ANDRADE RG 7.834.949-2, membros da 
Equipe Técnica de Apoio ao Pregoeiro. 

Art. 3°. -Nas Faltas e impedimentos do Pregoeiro, o substituto eventual será a 
Servidora SUELI DE FATIMA 1\.fELLO RG 8.326.552-3. 

Art. 4°.- Determinar que os trabalhos a serem desenvolvidos pelo referido Pregoeiro 
e Equipe Técnica de Apoio alcance a modalidade de Licitação Pregão, observados os preceitos da 
Lei Federal no 10.520 de 17 de julho de 2.002. 

Art. 4°.- Esta Portaria entrará em vigor a partir do dia 01 de abril de 2016. 

Nova Cantu, Estado do Paraná, em 04 de abril de 2.016. 

Rua Bahia, 85 - Centro - Nova Cantu - PR 
Fone (44) 3527-1281 Fax 3527-1363- E-mail prefeitura@novacantu.nr nmt hr 

.,.,.,.,._, ---~-------
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Leandro Construcoes 
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tl- F_. N. - ~.-!---- ,-

Leandro construções - ME -<~:-:;!f· 
Av.joubert A. de Oliveira n° 421 -Centro - Nova Cantu - PR. - CEP: 87330-000 

CNPJ N.0 15.151.222/0001-82 - Fone (044) 3527-1062- Fone Cel (044) 9119-9793 
E-mail: construcoesrodrigues@outlook. com 

(ANEXO I) 

PROPONENTE: Leandro Construções - ME 
CNPJ: 15.151.222/0001-82 
PROCESSO LICITA TÓRIO No 044/2016 
EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS n° 008/2016 

CREDENCIAMENTO 

Pela presente, credenciamos o(a) Sr.(a) 
Leandro Rodrigues portador (a) da Cédula de identidade sob n°. 10.340.855-5 e CPF/ MF 
n°. 076.217.009-39 , a participar do procedimento licitatório sob o modalidade 
TOMADA DE PREÇO, instaurado por este Departamento de Compras. 

Na qualidade de representante legal da empresa : Leandro 
Construções - ME outorga-se ao acima credenciado (a), dentre outros poderes, o de 
renunciar ao direito de interposição de recurso. 

Em 03 de Outubro de 2016. 

r:;~ h:-~ 'J' "/) 
Assinatura do Representante Legal 

Carimbo CNPJ 

'i 5.151.222/0001-82' 
tfANDRO ~OSRJGli&S CQNSTR!!ÇOES 

AV. Joubert A. de Oliveira ,n° 421-Centro- CEP-87330-000-Nova,_~~!i~W'-~-~~es@out/ook. eom 
H- SI Cetltro CEP 87 330-QOO 

\.. Non C..ntu PR _J 



Secretaria da Micro o Pequena Empreu da Prealdlncla da RopObllca 
lllrtll"• Clt IIIGion•IIUOIO t llmpllhHOIO 
Departamento do Registro Empresarial e lntograçlo 

exercer atividade empresária, que não possui outro registro de emp 

4120400 

4321500 
4744099 
4744004 

DO OBJETO 

CONSTRUÇÃO DE EDIFICIOS - CONSTRUÇÃO DE IMÓVEIS E OBRAS DE ENGENHARIA EM GERAt:-;..l t.t~>TALAÇÃO E 
MANUTENÇÃO ELETRICA E COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONTRUÇÃO EM GERAL 

:li.lil: • ; CERTIFICO O REGISTRO EM 06/11/2014 

JUNTA COMERCIAL DO PARANA -... t AGENCIA REGIONAL DE UBIRATA 

·Y. · ~ SOB NÚMERO: 2 014 6 595580 ~ t1 
SnH_,.,,., ~~oto,co~~:1 ~ 4~~5~558-0 , DE 06/11/20/!Jfl75;&-, ·• 

::·t>~ 3+ !-.r.: <' ·~r; : ·· .. 
SEBASTIÃO MOTIA 
SECRETARIO GERAL 

\ 

MÓDULO INTEGRADOR: PR1201 400237227 11111111111111 11111111111111111111111111111 

J& 
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Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior 

3ecretaria de eomérelo e llel'llfeo• 

Departamento Nacional de Registro do Comércio 

IOENT10AOE (nümero) 

10.340.855-5 

- Nl, 1\1, etC) 

JOLBERT AUGUSTINHO DE OLIVEIRA 

CASA RESIDENCIAL 
MUNtciPIO 

NOVACANTU 

LEITE RODRIGUES 

(EXCETO NOME 

xxxxxxxxxxxxx 
xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx 

NOME EMPRESARIAL 

LEANDRO RODRI.GUES- CONSTRUÇOES 

AVENIDA JOLBERT AUGUSTINHO DE OLIVEIRA 

Allvldadt Prtnclp.al 

4120400 
Alivldado u cundirla 

4321500 
XXX X :XXX 

xxxxxxx 
XXX X XXX 

xxxxxxx 

CONSTRUÇÃO DE EDIFICIOS- CONSTRUÇÃO DE IMÓVEIS E OBRAS DE ENGENHARIA EM GERAL 
INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELETRICAXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXX. XXXXXXXXXXXXXXX 
xxxxxxxxxxxx 

JUNTA c ·OMERClAL-00 PARANA 

~ 
AGENCIA REGIONAL DE UBIRATA 

, CERTIFICO O REGISTRO EM: 2 4 / O 5 / 2 0 13~ 
·' SOB NÚMERO: 20132805537 '§(tF · 

• -?·• ' ~~~to~o~~::! ;~~8~553-7. DE 2_4105!2013. _ _ J. • • 
~ .. :·•·~é ~'\' ~.:; - coNs'rRIJCO~~ v.<: SEBASTIÃO MOTTA 

SECRETARIO GERAL 

1-&ill) 

3-não 

~04399'155 
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• 

Ministério do Desenvolvimento. lndústna e Comércio Exterior 
Secretaria de Comércio e Serviços 
Departamento Nacional de Registro do Comércio 

REQUERIMENTO DE EMPRESÁRIR_ 
F'o1t1as 1f f v .. 

NUMERO DE IOENTIFICAÇAO 00 REGISTRO DE EMPRESA. NIRE DA SEDE NlRE DA FILIAL (p rooncher somente se al o referente a filial) 
li..t.J i -~ 

JD::FL N ° .'1f __ ~~ 
xxxxxxxxxxxxx 

NUM~ UV ~ tCOmp C 0, ICm IDrtVIõl. UfiiJ 

xxxxxxxxxxxxx 

LEANDRO RODRIGUES 

'------~ -~-BRASILEIRA SOLTEIRO - . :- ~:>k • I - ' ~ 
hiEXõ _____ lii:eãWiEõe'"ii'EN:iiiH.:üiii~------....L....::....:.-=-:...:::.:..:...:.._ ____ _:__:_· _:....;;.---- . ~ Cant\ ~ 

~N~A~C~IO%NA~LIDID~~ME;----------------------------------------->7.ES~T7.AD~O~C~IV~IL-----------------------

SEXO \REGIME DE BENS(II tllldo) --

M ~ F 0 xxxxxxxxxxxxx 
(mh ) FOSMXR ROBERTO RODRIGUES iiSAURA LEITE RODRIGUES 

\

IDENTIDADE (mjmero) 

10.340.855-5 

NASCIDO EM (daLI de nasclmtnto) 

13/05/1991 
EMANCIPADO POR (rorma de omanclpaçlo . somente no c no de menor) 

xxxxxxxxxxxxx 
DOMICILIADO NA (LOGRADOURO· rua, av, etc) 

AVENIDA JOLBERT AUGUSTINHO DE OLIVEIRA 
COMPLEMENTO ICEP 

j 87.330-000 I 
BAIRRO/DISTRITO 

CENTRO CASA RESIDENCIAL 
MUNICIPIO 

NOVACANTU 
, declara, sob as penas da lei, não estar impedido de exercer atividade empresária, que não possui 

outro registro de empresário e requer à JUNTA COMERCIAL DO PARANA 
CÓDIGO DO ATO DESCRIÇÃO 00 ATO CÓDIGO DO EVENTO 

INSCRIÇÃO 
080 

CÓDIGO DO EVENTO 

xxxxxxxxxxxxx 
NOME EMPRESARIAL 

DESCRIÇÃO CO EVENTO 
:tXX)'XX)()(XXXXX 

LEANDRO RODRIGUES - CONSTRUÇOES 

LOGRAOOIJRO (rua,ov, elct 

AVENIDA JOLBERT AUGUSTINHO DE OLIVEIRA 
COMPLEMENTO 

\

BAIRRO/DISTRITO 

CENTRO SALA COMERCIAL 
MUNICIPIO UF PAIS 

xxxxxxxxxxxxx 
CÓDIGO DO EVENTO 

xxxxxxxxxxxxx 

NOVACANTU I PR I BRASIL 
VALOR 00 CAPITAL· R$ 

10.000,00 
CODIGO DE ATIVIDADE 
ECONOMICA 

\

VALOR DO CAPilAL ·(por extenso• 

DEZ MIL REAIS 

OESCRIÇAO DO OBJETO 

OESCRIÇAO DO EVENTO 
XXXXJ()()()(,)()()()()( 

OESCRIÇAO 00 EVENTO 
xxxxxxxxxxxxx 

fEP 

187.330-000 

lcnat) CONSTRUÇÃO DE !MOVEIS E OBRAS DE ENGENHARIA EM GERAL. 
Ati111d~d 1 P rinc ipal 

fPF(nUmero) 

I o76.217.oo9-39 

I NUMERO 

56 

1
1: cooiGO DO MUNICJPIO (Uso da 

junta comerclaQ 
6361 

UF 

I PR 

I 
NUMERO 

56 

4120400 
Alividadt stcundâra 

SERVIÇOS DE REPAROS HIDRAULICOS, ELETRICOS, PINTURA, E CARPINTARIA EM 
RESIDENCIA OU ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS. XXXXXXXXXX 

4330404 

xxxxxxx 
xxxxxxx 
XXX XXX X 

xxxxxxx 
xxxxxxx 

CATA DE INICIO DAS ATIVIDACES 

01/03/2012 

NUMERO DE INSCRIÇAO NO CNPJ 

xxxxxxxxxxxxx 

• <"' /' . ~""'1 
A$SINAT7RA DA FIRM ELO EMPRESARIO (ou ptlo repres.entantelatslstontelgcrente) 

, ~.,. ·_,,-,/).é"/,;· / { ci-(X../l/c) L /k'} 

~:::EN!~~~~~CC~A DE SEDE OU DE FILIAL CE OUTRA UF 

xxxxxxxxxxxxx 

-"" . .. ~··v---oe~-~.-.-. ~ ·-.· 
DATA OA ASSINJ.TVRA rASSINAT. URA ~EMPRESARIO •.• ~ (, } _/ 

23/02/2012 ,' ~~,/.L. ,:.·&_.__."--.L.--""""<..:::::...::.,../ .joo!, _,:::1...:::-"1:.;. ··Lk:..: __ 

PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL 
•../ 

DEFERIDO. latl!l.1 
PUBLIQUE-SE E ARQUWE-SE 
. . - b i Pe~l v,'~~~~irof;q 

1 .1 tlllde liil_lJfG5.S :s ~~-- . 
"íY'1t] (1'--- - )--

\ '- c;;.--: .---

.. -1·-:;. I c~:; I .1 ;_ 

USO DA JUNTA CQ!IERCIAL 

DEPENDENTE DE 
AVTORtZA<;Ao 0 1-slm 
GOVEf\NAMENTAl 3-n~o 

111111111111111111 



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL z SECRETAAíA DE ESTAOO OA SEGURANÇA PUBliCA 
• INSliTUTO OE IOENTIFICAÇAO 00 PARANA 

RG: 10.340.855-5 - - 1 

~ 

\ 

c{b 
~-,~ ~ 

~pA-

\ 

\ 

VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL 

lltEGISlRO GERAL: 10.340.855-5 

,NOME: LEANDRO RODRIGUES 

DATA OE EXPEOIÇÁ0:08/1012013 

IAÇÁO: OSMAR ROBERTO RODRIGUES 

ISAURA LEITE RODRIGUES 

NATURAI.IOAOE: NOVA CANTU/PR DATA DE NASCIMENTO: 13105/1991 

F- ORIGEM: COMARCA•CAMPINA LAGOA/PR. NOVA CANTU 

( C.NASC=9748, LNR0=18A, FOLHA=187 

PF: 076.217.009-39 
H:~!~: .. ;~~~;:·S:+t 

'CURmBAIPR r., r• ,.. -=-= .. ·· ......... '" , .• _,, "' ,. ... ,,. , .•. ,, 
r~~r~~;:!l.l,!","'N ~o.!u "CX.:.~:,.•:;,•r, t rtiCI&OO ~ 

ASSINATURA DO DIRETOR 

LEI NO 7.116 DE 29/08/83 

p Rt:,r:,~-, . 
~: ~ '/.-»\ 

O' ! :_, (~ \ 
CJ"~: ~ ?:q 
() I J>j CJ • :s--l;l. : . ~ v.;::. 

\

o I <::' 
-<' : : -~ 

-'Co I '.)" 
I I '\ 
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ATESTADO DE VISITA 

Ref.: Pro
1

cesso de Tomada de Preços n° 044/2016-PMNC 
Edital de Tomada de Preços no 008/2016-PMNC 

Dedaramos que SERGIO ANTONIO P ASTRO - CPF n° 
I 

727.154f29-000 da proponente CONSTRUTORA PASTRO E CIA 
LTDA Í ME, sob o CNPJ N° 15.845.532/0001-81, devidamente 
credenciado, visitou o local da execução da obra, objeto da Tomada de 
Preços em epígrafe. 

Nova Cantu, Paraná, 04 de Outubro de 2.016. 



ESTADO DO PARANÁ 

Secretaria de Estado da Administração e da Previdência - SEAP 

Departamento de Administração de Material - DEAM 

Sistema GMS- GESTÃO DE MATERIAIS E SERVIÇOS 

CADASTRO GERAL DE FORNECEDORES DO ESTADO 

Certificado de Registro Cadastral - Completo 

Certificado N.0 327t9/2016 

Emitido em 

Fornecedor 

Endereço 

05/~f/2016 Documento válido por 15 dias. 

15.545.532/0001-81 - CONSTRUTORA PASTRO E CIA LTDA 

AV. YOLANDA LOUREIRO DE CARVALHO, 635- ESCRITORIO - CENTRO 

Capital Social 

CEP: 85440-000 

R$ 130.000,00 

Ubiratã-PR 

'3ituação do Cadastro 

REGULAR 

Documentacões a Ve cer 

CNAE/Nat. Jurídica Documento 

206-2 Fundo de Garantia do Tempo de Serviço- FGTS 

206-2 Certidão Negativa de Tributos Municipais 

Atividade(s) Econôm ca(s) 

CNAE 

4120-4/00 

4222-7/01 

4391-6/00 

4213-8/00 

8130-3/00 

4299-5/01 

4930-2/01 

4930-2/02 

4399-1/04 

8219-9/01 

Descri r o da _Atividade . 

CONlRUÇAO DE EDIFICIOS 

Const ução de redes de abastecimento de água, coleta 
de es oto e construções correlatas, exceto obras de 
irriga~o 

Obras de fundações 

Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas 

Atividades paisagísticas 

Cons rução de instalações esportivas e recreativas 

Transporte rodoviário de carga, exceto produtos 
perigo~os e mudanças, munidpal 
Translporte rodoviário de carga, exceto produtos 

perigo' os e mudanças, intermunicipal, interestadual e 
intern cional 
Servi os de operação e fornecimento de equipamentos 

para t ansporte e elevação de cargas e pessoas para uso 

Emitido em 05/1012016 CELEPAR - Informática do Paraná 

N.o Emissão 

201609170 
255179056 19/09/2016 
8056 
3219/2016 19/09/2016 

Situação da Habilitação 

Sem Pendência 

Sem Pendência 

Sem Pendência 

Sem Pendência 

Sem Pendência 

Sem Pendência 

Sem Pendência 

Sem Pendência 

Sem Pendência 

Sem Pendência 

Vencimento 

16/1 0/2016 

19/1012016 

Página 1 de 2 



Certificado N.0 

Código 

?01 

Vínculos de Sócios 

ESTADO DO PARANÁ 

Secretaria de Estado da Administração e da Previdência - SEAP 

Departamento de Administração de Material - DEAM 

Sistema GMS- GESTÃO DE MATERIAIS E SERVIÇOS 

CADASTRO GERAL DE FORNECEDORES DO ESTADO 

Certificado de Registro Cadastral - Completo 

Descrição 

Edificações 

(Continuação) 

lSócio Cons~ como Fornecedor 
Empresas em que consta como sócio Empresas em que consta como 

dirigente 

077.669.409-06- - 15.545.532/0001 -81-CONSTRUTORA -
MARCO PASTRO E CIA LTD 
ANTONIO 
PASTRO 
727.154.729-00- - 15.545 .532/0001-81-CONSTRUTORA 15.545.532/0001-81-CONSTRUTORA 
SERGIO PASTRO E CIA L TO PASTRO E CIA LTDA(Sócio-Administrador) 
ANTONIO 
PASTRO 

Vínculos de Dirigente1 

Dirigente Conste como Fornecedor 
Empresas em que consta como sócio Empresas em que consta como 

dirigente 

727.154.729-00- - 15.545.532/0001-81-CONSTRUTORA 15.545.532/0001-81-CONSTRUTORA 
SERGIO PASTRO E CIA L TO PASTRO E CIA L TOA( Sócio-Administrador) 
ANTONIO 
PASTRO 

Obs.: - A veracidad e das informações poderá ser verificada no endereço: 

~ www.comp asparana.pr.gov.br opção: Cadastro de Licitantes do Estado 

- Certificado ~mitido gratuitamente. 

!Emitido em 05/10/2016 CELEPAR- Informática do Paraná Página 2 de 2 I 



CONSTRUTORA PASTRO & CIA LT 

CONTRATO SOCIAL 

MARCO ANTONIO PASTRO, brasileiro, solteiro, nascido em 
15/10/1993, natural de Ubiratã - PR, estudante, inscrito no CPF/MF 
n°. 077.669.409-06, portador da carteira de identidade n°. 
13.018.767-6/SSP-PR, residente e domiciliado na Avenida Yolanda 
Loureiro Carvalho, 289, Centro, em Ubiratã - PR, CEP: 85440-000, 
e, 

SERGIO ANTONIO PASTRO. brasileiro, casado sob o regime de 
comunhão parcial de bens, natural de Martinopolis - SP. engenheiro 
civil, inscrito no CREA-PR n°. 20.780/D-PR. inscrito no CPF/MF no 
727.154.729-00, portador da carteira de identidade n°. 3.536.269-
0/SSP-PR, residente e domiciliado na Avenida Yolanda Loureiro de 
Carvalho, 289, Centro, em Ubiratã - PR, CEP: 85440-000. 

RESOLVEM, por este instrumento particular de contrato e na melhor 
forma de direito, constituir uma Sociedade Empresária Limitada 
que se regerá pelos artigos 1.052 a 1.087 da Lei n°. 10.406, de 10 
de janeiro de 2002, pelas demais disposições legais aplicáveis à 
espécie e pelas cláusulas seguintes: 

Cláusula Primeira - Nome Empresarial, Sede e Domicílio: A sociedade girará 
sob o nome empresarial de: CONSTRUTORA PASTRO & CIA L TOA, e terá sede 
e domicílio na Avenida Yolanda Loureiro de Carvalho, 635, Centro, CEP: 85440-
000, e1 Ubiratã - PR. 

Cláusula Segunda - Filiais e Outras Dependências: A sociedade poderá a 
qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência , no país ou no exterior, 
medianfe alteração contratual assinada por todos os sócios. 

Cláusula Terceira -Objeto Social: A sociedade terá por objeto a exploração do 
ramo dr: Construção de edifícios, (obras públicas e privadas), Construção 
de inst~lação esportivas e recreativas, Obras de urbanização - ruas, praças, 
calçadas, pavimentação asfaltica e pedras poliédricas, Atividade ? 
paisag~)sticas, Construção de obras de arte especiais, Construção de rede de , 
abaste imento de água, coleta de esgoto e construção correlata, Obras de 
fundaç es, Locação de guindastes, empilhadeiras para construção civil, 
Serviç s de engenharia e Fotocópias. \..._ 

Cláusula Quarta - Início das Atividades e Prazo de Duração da Sociedade: A ( \!~ 
socied~de iniciará suas atividades no ato do registro deste e seu prazo de \ 
duração é por tempo indeterminado. l (~ ) 
CláusJa Quinta - Capital Social: O capital social será de R$ 20.000,00 (vinte V 
mil reais), dividido em 20.000 (vinte mil) quotas no valor de R$ 1,00 (hum real), 
cada urra, subscritas e integralizadas, neste ato, em moeda corrente do País, - . --k 
pelos srcios e distribuídas da seguinte torma: \CúN~~3~ coM.· 

o OR*GtNAL 
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CONSTRUTORA PASTRO & CIA L TD 

CONTRATO SOCIAL 

I Nohles (%) Cotas Valor R$ 
Marco Antonio Pastro 95.00 19.000 19.000,00 

I Sefgio Antonio Pastro 5.00 1.000 1.000,00 
1 To~al 100.00 20.000 20.000,00 

Clál.sula Sexta - Responsabilidade dos Sócios: A responsabilidade de cada 
sócfo é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente 
pel~ integralização do capital social, conforme disposto no art . 1.052 da Lei 
10.106/2002. 

Clá~sula Sétima - Cessão e Transferência de Quotas: As quotas são 
indi-visíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o 
consentimento dos outros sócios, a quem fica assegurado, em igualdade de 
con?,ições e preço, o direito de preferência para a sua aquisição se postas à 
venda, formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração contratual 

pertrente. _ 

Paragrafo Unico: O sócio que pretenda ceder ou transferir todas ou parte de 
suas quotas deverá notificar por escrito aos outros sócios, discriminando a 
qua~1 

tidade de quotas postas à venda, o preço, forma e prazo de pagamento, para 
que estes exerçam ou renunciem ao direito de preferência, que deverão fazer 
den ro de 30(trinta) dias, contados do recebimento da notificação ou em prazo 
mai r a critério do sócio alienante. Se todos os sócios manifestarem seu direito de 
pref~rência , a cessão das q~otas se fará na proporção das quotas que então 
pos uírem. Decorrido esse prazo sem que seja exercido o direito de preferência, 
as q atas poderão ser livremente transferidas. 

Clá suJa Oitava - Administração da Sociedade e Uso do Nome Empresarial: 
A a ministração da sociedade caberá a Sergio Antonio Pastro, com os poderes 
e at ibuições de gerir e administrar os negócios da sociedade, representá-la ativa 
e assivamente, judicial e extra judicialmente, perante órgãos públicos, 1 
insti uições financeiras, entidades privadas e terceiros em geral, bem como 1 

prati ar todos os demais atos necessários à consecução dos objetivos ou à ~ 
defe a dos interesses e direitos da sociedade, autorizado o uso do nome 1, L'_' 

emp esaria l isoladamente. "-.. 

§ 1. - É vedado o uso do nome empresarial em atividades estranhas ao interesse 
social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos quotistas ou de 
tere iras, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem 
auto ização do outro sócio. 

§ 2. - Faculta-se ao administrador, atuando isoladamente, constitu ir, em nome da 
soei dade, procuradores para período indeterminado, devendo o instrumento de 
mandato especificar os atos e operações a serem praticados. 

__ ... 

I. CO FERE. COM) 
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Cláus~la Nona - Retirada Pro - Labore: Os sócios poderão, de comum acordo, 
fixar urra retirada mensal, a título de "pró labore", obseNadas as disposições 
regulamentares pertinentes. 

Cláus~la Décima - Exercício Social, Demonstrações Financeiras e 
Participação dos Sócios nos Resultados: Ao término de cada exercício social , 
coincidente com o ano civil , os administradores prestarão contas justificadas de 
sua administração, procedendo à elaboração do inventário , do balanço 
patrimolnial e demais demonstrações contábeis requeridas pela legislação 
societá~ia , elaboradas em conformidade com as Normas Brasileiras de 
Contabilidade, participando todos os sócios dos lucros ou perdas apurados, na 
mesma! proporção das quotas de capital que possuem na sociedade. 

Parágrafo Único: A sociedade poderá levantar balanços ou balancetes 
patrimoriais em períodos inferiores a um ano, e o lucro apurado nessas 
demonstrações intermediárias, poderá ser distribuído mensalmente aos sócios, a 
título d€1 Antecipação de Lucros, proporcionalmente às quotas de capital de cada 
um. Nesse caso será obseNada a reposição dos lucros quando a distribuição 
afetar o capital social, conforme estabelece o art. 1.059 da Lei n.0 10.406/2002. 

Cláusu a Décima Primeira - Julgamento das Contas: Nos quatro meses 
seguintes ao término do exercício social , os sócios deliberarão sobre as contas e 
designa ão administradores quan?o for o caso. 

Parágr fo Único: Até 30(trinta) dias antes da data marcada para a reumao, o 
balanço patrimonial e o de resultado econômico devem ser postos, por escrito, e 
com a prova do respectivo recebimento, à disposição dos sócios que não 
exerçam a administração. 

Cláusul~ Décima Segunda - Falecimento ou Interdição de Sócio: Falecendo 
ou interditado qualquer sócio, a sociedade continuará suas atividades com os 
herdeirob, sucessores e o incapaz. Não sendo possível ou inexistindo interesse ,/"\ 
destes cpu dos sócios remanescentes, o valor de seus haveres será apurado e / J 
liquidado com base na situação patrimonial da sociedade, à data da resolução, )(! 
verificad~ em balanço especialmente levantado. ,~ 

Parágraro Único: O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que 
a sociedrde se resolva em relação a seu sócio. 

I 
Cláusul~ Décima Terceira - Declaração de Desimpedimento: O administrador 
declara, sob as penas da lei, que não está impedido de exercer a administração 
da socie~ade, por lei especial , ou em virtude de condenação criminal , ou por se 
encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o 
acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou 

v 
suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o ~is~a -\c · F :-:.'E CO . ! 

~~ ~~~;::;J 
J 



CONSTRUTORA PASTRO & CIA 

CONTRATO SOCIAL 

financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações 
de consumo, fé pública ou a propriedade. 

CláusJia Décima Quarta - Foro: Fica eleito o foro da Comarca de Ubiratã - PR, 
para oi exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste 
contratb, renunciando-se, expressamente, a qualquer outro, por mais privilegiado 
que seja. 

E por estarem assim, justos e contratados, datam e assinam o presente 
i nstru~ento em 03 (três) vias de igual teor e forma, obrigando-se fielmente por si 
e por seus herdeiros a cumpri - lo em todos os seus termos. 

~biratã - PR, 15 de Maio de 2012. 

j/17 
;;_.j ; (:7 {_ t7~ 

Marco Antonio Pastro 

J:; : :·:.·.COMERCIAL DO PARANA 

. ... -;,(t ' CIA L':'OA 
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SEE!ASTIÃO P.IOTTA 
SECRETARIO GERA1.. 
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CONISTRUTORA PASTRO & CIA L TDA- ME 
PRIMEIRA ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE 
CNPJ1MF: n° 15.545.532/0001 -81 
NIRE: 412.0734650-3 

I 
MARCO ANTONIO PASTRO, brasileiro , soltei ro. nascido em 
15/10/1993. natural de Ub1ratã - PR, estudante, inscrito no 
CPF/MF n°. 077.669.409-06, portador da carteira de identidade n°. 
13. O 18.767 -6/SSP-PR, residente e domicil iado na Avenida 
Yolanda Loureiro Carvalho , 289, Centro, em Ubiratã - PR, CEP: 
85440-000, e, 

SERGIO ANTONIO PASTRO, brasileiro, casado sob o regime de 
comunhão parcial de bens , natural de Martinopolis - SP. 
engenheiro civil , mscrito no CREA-PR n°. 20.780/0-PR, mscrito no 
CPF/MF no 727 .154.729-00, portador da carteira de identidade n°. 
3.536.269-0/SSP-PR. residente e domiciliado na Avenida Yolanda 
Loureiro de Carvalho, 289, Centro, em Ubiratã - PR. CEP: 85440-
000 . 

Únicos sócios componentes da sociedade empresária limitada 
que gira nesta praça sob o nome empresarial de 
CONSTRUTORA PASTRO & CIAL TOA- ME , com sede e fo ro na 
Avenida Yolanda Loureiro de Carvalho. 635 . Centro . em Ubiratã -
PR, CEP 85440-000, e inscrita no CNPJ/MF sob n°. 
15.545.532/0001 -8.1, registrada na Junta Comercial do Paraná 
sob n°. 412.0734650-3 em 16/05/2012; resolvem alterar o contrato 
social mediante as condições estabelecidas nas cláusu las 
seguintes · 

Cláusu~a Primeira - Da Alteração do Objeto Social: A sociedade, passa a partir 
desta d ta a ter o seguinte objeto: Construção de edifícios, (obras públicas e 
privad s), Construção de instalação esportivas e recreativas, Obras de 
urbani ação (ruas, praças, calçadas, pavimentação asfaltica e pedras 
poliéd~· cas ), Atividade paisagísticas, Construção de redes de abastecimento 
de águ , coleta de esgoto e construções correlatas, Obras de fundações, 
Serviç s de operação e fornecimento de equipamentos para transporte e 
elevaç o de cargas e pessoas para uso em obras (locação de guindastes , 
empilhadeiras para construção civil) e Fotocópias. 

Cláusula Segunda - Administração da Sociedade e Uso do Nome 
Empre1arial: Permanece na administração da sociedade o sócio Sergio Antonio 
Pastro ,[ com os poderes e atribuições de genr e admm1strar os negócios da 
sociedate. representá- la at1va e passivamente jud1cial e extra judtcialmente, 
perante órgãos públicos. instituições financeiras ent1dades privadas e terce1ros 
em ger I, bem como praticar todos os demais atos necessários à consecução dos 
objetivo ou à defesa dos interesses e direitos da sociedade, au torizad~ ld~O _d~ 

nome e presarial isoladamente . ~ \ CQ (~~ 
1 

""~ 
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CONSTRUTORA PASTRO & CIA L TOA- ME 
PRIMliiRA ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE 
CNPJtrF: n° 15.545.532/(}001-81 
NIRE: 412.0734650-3 
·--- -- - -

§.1 a _ É 
1
vedado o. uso ~o n~me erl}presarial em atividades estranhas ao interesse 

socral ~u assumrr obngaçoes seJa em favor de qualquer dos quot istas ou de 
tercerros, bem como onerar ou alienar bens rmóveis da sociedade, sem 
autoriz~ção do outro sócio. 

§ 2.0
- Ff!culta-se ao administrador, atuando isoladamente. constituir, em nome da 

socieda8e, procuradores para período determinado. devendo o rnstrumento de 
mandato especificar os atos e operações a serem praticados. 

Cláusula Terceira - Declaração de Desimpedimento : O Administrador declara , 
sob as I penas da lei. que não está impedido de exercer a administração da 
sociedape. por lei especial , ou em virtude de condenação crim inal, ou por se 
encontrarem sob os efeitos dela, a pena que vede. ainda que temporariamente, o 
acesso \a cargos públicos; ou por crime falimentar , de prevaricação. peita ou 
suborno. concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema 
financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência , contra as relações 
de consumo, fé pública ou a propriedade. 

Cláusula Quarta: Permanecem inalteradas as demais cláusulas vigentes que não 
colidirerr com as disposições do presente instrumento. 

~ por estarem assim , JUStos. .e contratados, lavram a presente alteração . em 
04 ( qJatro ) vias de igual teor e forma, obrigando-se fielmente por sr, seus 
herdeir9s e sucessores legais a cumpri-lo em todos os seus termos . 

biratã - PR. 18 de Junho de 2012 . 

Marco tntonio Pastro 

J NTA COMERCIAL ÕÕ PARANÃ 

I 
A ENCIA REGIONAL DE UBIRATA 

; C TIFICOOREGISTROEM· 19/06/2012 
; S NÚMER0: 20124524026 • "'""~; ' ";·~~'-, :~~i5~402-8, DE 19106120\2 ~- · 
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SECRETARIO GERAL 
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CON TRUTORA PASTRO & CIA L TOA -ME "" ~ 
SEG NDA ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA SOCJEDAD~~y;;· 
CNP /MF: n° 15.545.532/0001-81 
NIRE 412.0734650-3 

I 

MARCO ANTONIO PASTRO, brasileiro, solteiro, nascido em 

15/10/1993, natural de Ubiratã - PR, estudante, inscrito no CPF/MF 

sob n°. 077.669.409-06, portador da carteira de identidade RG n°. 

13.018.767 -6/SSP-PR, residente e domiciliado na Avenida Yolanda 

Loureiro Carvalho, 289, Centro, em Ubiratã- PR, CEP: 85440-000. 

SERGIO ANTONIO PASTRO, brasileiro, casado sob o regime de 

comunhão parcial de bens, engenheiro civil , inscrito no CREA-Pr 

20.780/D-PR, inscrito no CPF/MF sob n°. 727.154.729-00, portador 

da carteira de identidade RG n° 3.536.269-0/SSP-PR, residente e 

domiciliado na Avenida Yolanda Loureiro de Carvalho, 289, Centro, 

em Ubiratã - PR, CEP: 85440-000. 

Únicos sócios componentes da sociedade empresária limitada que 

gira nesta praça spb o nome empresarial de CONSTRUTORA 

PASTRO & CIA L TOA- ME, com sede na Avenida Yolanda Loureiro 

de Carvalho, 635, Centro, em Ubiratã - PR, CEP 85440-000, e 

inscrita no CNPJ/MF sob n°. 15.545.532/0001-81 , registrada na 

Junta Comercial do Paraná sob n° 412.0734650-3 em 16/05/2012 e 

última alteração contratual registrada sob n°. 20124524028 em 

19/06/2012; resolvem alterar a Primeira Alteração Contratual 

mediante as condições estabelecidas nas cláusulas seguintes: 

Cláusula Primeira- Da Alteração do Objeto Social: A sociedade passa a parti r 

desta data a ter o seguinte objeto a exploração do ramo de: Construções de~--
Edifí ios, (obras públicas e privadas) Construção de instalações esportivas 

e rec eativas, Obras de urbanização (ruas, praças, pavimentação asfaltica e 

pedr s poliédricas), Atividades paisagísticas, Construção de redes de 

abast cimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, Obras 

~~\ 

\ {~ I 
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tranJorte e elevação de cargas e pessoas para uso em obras (locação de 

guindkstes, empilhadeiras para construção civil), Fotocópias, Transporte 

rodoviária de carga exceto produtos perigosos (municipal, estadual, 

intermunicipal e internacional ). 

CláusLia Segunda: Permanecem inalteradas as demais cláusulas vigentes que 

não c~lidirem com as disposições do presente instrumento. 

IE por estarem assim, justos e contratados, lavram e assinam, a presente, 

em 04 (quatro) vias de igual teor e forma, obrigando-se fielmente por si, seus 

herd,iros e sucessores legais a cumpri - lo em todos os seus termos. 

~b iratã - Pr, 01 de março de 2013. 

arco Antonio Pastro 

L- --;:~ÃCO~ERCÍALDOPARANA -- -·-- -~~~ '· 
~ 

AGENCIA REGIONAL DE GOIOERE ~ .5 
!. CERTIFICO O REGISTRO EM: 01/03~201 ~ i 
• SOB NÚMERO: 201313328 05 .~· \ 

Protocolo: 13/133280-5, DE 01 /03/2013 'Of''AJ. ') ~ ·~, 
EmFresa:H 2 01 3 46!:0 3 _ __ ___ ~,_~ • -<· 
CO!ISTP.U: OAA FASTRO ' C!A L To.; - H• SEBASTIÃO MOTTA . ,:, - ~ 

SECRETARIO GERAL --" 
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CON TRUTORA PASTRO & CIA L TOA - ME 
TERC1RA ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE 
CNPJ/ F: n°. 15.545.532/0001-81 
NIRE: 12.0734650-3 

MARCO ANTONIO PASTRO, brasileiro, solteiro, nascido em 
15/10/1993, natural de Ubiratã - PR, estudante, inscrito no 
CPF/MF n°. 077.669.409-06, portador da carteira de identidade n°. 
13.018.767 -6/SSP-PR, residente e domiciliado na Avenida 
Yolanda Loureiro Carvalho, 289, Centro, em Ubiratã - PR, CEP: 
85440-000, e, 

SERGIO ANTONIO PASTRO, brasileiro , casado sob o reg ime de 
comunhão parcial de bens, natural de Martinopolis - SP, 
engenheiro civil, inscrito no CREA-PR n°. 20.780/D-PR, inscrito no 
CPF/MF no 727.154.729-00, portador da carteira de identidade n°. 
3.536.269-0/SSP-PR, residente e domiciliado na Avenida Yolanda 
Loureiro de Carvalho, 289, Centro, em Ubiratã- PR, CEP: 85440-
000. 

Tem constituída entre si , uma sociedade empresária limitada que 
gira nesta praça sob o nome de CONSTRUTORA PASTRO & 
CIA L TOA - ME, com sede e foro na Avenida Yolanda Loureiro de 
Carvalho, 635, Centro, em Ubiratã - PR, CEP 85440-000, e 
inscrita no CNPJ/MF sob n°. 15.545.532/0001-81, registrada na 
Junta Comercial do Paraná sob n°. 412.0734650-3, em 
16/05/2012 e última alteração contratual registrada sob n°. 
20131332805 em 01/03/2013; resolvem alterar a sua Segunda 
Alteração Contratual, mediante as condições estabelecidas nas 
cláusulas seguintes: 

Cláusula Primeira - Da Alteração de Endereço dos Sócios: O endereço dos 
soc1os: arco Antonio Pastro e Sergio Antonio Pastro, ficam alterados a parti r 
desta pa : Ruas das Araucarias, 75, Condomínio Paineiras, CEP: 85440-000, 
em Ubir - - Paraná. 

Cláusula Segunda - Do Aumento de Capital: O capital social que é de R$ 
20.000,0 (vinte mil reais ), divididos em 20.000 (vinte mil ) quotas de capital no 
valor no inal de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) cada uma, totálmente subscrito e 
integraliz do em moeda corrente nacional, é elevado para R$ 130.000,00 ( cento 
e trinta m I reais), divididos em 130.000 (cento e trinta mil) quotas de capital no 
valor no inal de R$ 130.000,00 (cento e trinta mil reais ) cada uma. 

§ 1.0 
- F rma e Prazo: O aumento de capital acima previsto e consolidado, no _ 

valor de $ 110.000,00 ( cento e dez mil reais ), é inteira~ ~EJbscr~fttE CO . 
integraliz do pelos sócios através da distribuição de lucros~ 

1 
~ · ~i' AL 
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CON TRUTORA PASTRO & CIA LTDA- ME 
TERC IRA ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE 
CNPJ/ F: n°. 15.545.532/0001-81 
NIRE: 412.0734650-3 

§ 2.0 
- INova Distribuição do Capital: Em virtude das modificações havidas, o 

capital ~ocial , inteiramente integralizado em moeda nacional, fica assim dividido 
entre os

1 
sócios : 

Sócios •. ~ - ' (% Quotas Valor R$ 
Marco ~ntonio Pastro 95.00 123.500 123.500,00 
Sergio Antonio Pastro 5.00 6.500 6.500,00 
Total I 100.00 130.000 130.000,00 

Cláusulk Terceira - Responsabilidade dos Sócios: A responsabilidade de cada 
sócio é estrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente 
pela int gralização do capital social, conforme dispõe o art. 1.052 da Lei 
10.406/ 002. 

Cláusul Quarta - Administração da Sociedade e Uso do Nome Empresarial: 
Perman ce na administração da sociedade o sócio Sergio Antonio Pastro, com 
os poderes e atribuições de gerir e administrar os negócios da sociedade, 
represen~~á-la ativa e passivamente, judicial e extra judicialmente, perante órgãos 
públicos, instituições financeiras, entidades privadas e terceiros em geral, bem 
como pr . ticar todos os demais atos necessários à consecução dos objetivos ou à 
defesa os interesses e direitos da sociedade, autorizado o uso do nome 
empresa ial isoladamente. 

dado o uso do nome empresarial em atividades estranhas ao interesse 
assumir obrigações seja em favor de qualquer dos quotistas ou de 

terceiros bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem 
autorizaç-o do outro sócio. 

§ 2.0
- Fa ulta-se ao administrador, atuando isoladamente, constituir, em nome da 

sociedad , procuradores para perfodo determinado, devendo o instrumento de 
mandato specificar os atos e operações a serem praticados. 

Cláusula Quinta - Declaração de Desimpedimento: O Administrador declara, 
sob as enas da lei, que não está impedido de exercer à administração da 
sociedad , por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se 
encontra m sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o 
acesso cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou 
suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema _ 
financeir nacional, contra normas de defesa da concorrêncilemt;"~ • ~lã~ CO 
de consulil1o, fé pública ou a propriedade. ~ - AL 

~ ~ ~~~~~~~E~~ 



CO STRUTORA PASTRO & CIA L TOA- ME 
TER a EIRA AlTERAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE 
CNP~/MF: n°. 15.545.532/0001-81 
NIRE 412.0734650-3 

Cláu~ula Sexta: Permanecem inalteradas as demais cláusulas vigentes que não 
colidirrm com as disposições do presente instrumento. 

E por estarem assim, justos e contratados, lavram a presente alteração. em 
04 ( ~uatro ) vias de igual teor e forma, obrigando-se fielmente por si. seus 
herdeiros e sucessores legais a cumpri-lo em todos os seus termos. 

Ubiratã - PR. 19 de Fevereiro de 2014 

Marco Antonio Pastro 

f - JUNTA COMERCiAL DO PARANA -

t AGENCIA REGIONAL DE UBIRATA 
CERn~ICO O REGISTRO EM: 20/0~2201 
SOBNUMERO 201~ 1 400 684 
Protocolo: 141140068-4, DE 20/02/2014 • 
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Confira os dados c e Identificação da Pessoa Jurídica e, se houver qualquer divergência, providercie junto à 
RFB a sua atualiza ção cadastral. 

e REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA 

NÚMERO DE INSCRIÇÃO~ COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO DATA DE PBERTURA 
15.545.532/0001-81 16/05/2012 
MATRIZ CADASTRAL 

I I NOME EMPRESARIAL 1 ] CONSTRUTORA P, STRO & CIA LTDA - ME 
I I TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) 

**""'""*** I J I CÓDIGO E DESCRIÇÃO ~AA11\1DADE ECONÓIIliCA PRINCIPAL I 41.20-4-úO - Const~ção de edif'ICios 
I 

CÓDIGO E DESCRIÇÃO 9AS AT11.1DADES ECONóMCAS SECUNDÁRIAS 

42.99-5-ú1 - Constrtção de instalações esportivas e recreativas 
42.13-8-úO - Obras e urbanização- ruas, praças e calçadas 

81.30~~· . A··;·r· ...... ~·~§ ~2:22-~ -ú1 - Constr ção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de 
1rngaçao 
43.91~-úO- Obras e fundações 
43.99-1-ú4 - Serviç s de operação e fornecimento de equipamentos para transporte e elevação de cargas e pessoas para 
uso em obras 
82 .19~-ú1 - Fotocé!pias 
49.30-2-ú1 - Trans*rte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal 
49.30-2-ú2 - Transtrte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e 
internacional 

I I CÓDIGO E DESCRIÇÃO~ q,ANATUREZAJURÍDICA 

206-2- SOCIEDAD ~ EMPRESARIA LIMITADA J 
1 

LOGRADOURO r 
I ~ I COMPLEMENTO I AV YOLAN DA LOU E IRO DE CARVALHO 5 

I l CEP 
85.440-000 I 

I BAlRROIDISTRITO 
CENTRO I I MUNICÍPIO 

UBIRATA I ~ R 

I ENDEREÇO ELETRÓNIC ::> 

I 
I TELEFONE I . (44)3543-1636 

ENTE FEDERATl\/0 RESjONSÁVEL (EFR) I *"*"' 

SITUPÇÃO CADASTRAL I I I DATADASITUPÇÁOCADASTRAL I ATIVA 16/05/2012 
I 

MOTl\0 DE SITUPÇPo Ct ASTRAL I 
I 

I I DP\I'ADASITU!IÇÁOESPECIAL I SITUAÇÃO ESPECIAL 

I Jt1t11t-lllrltA' ******** 
I 

Aprovado pela lns rução Normativa RFB n° 1.470, de 30 de maio de 2014. 

Emitido no dia 26/ PS/2016 às 13:54:38 (data e hora de Brasília). Página: 1/1 
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Certificado de Regularidade do FGTS- CRF 

I I scrição: 1554553210001-81 

~tzão Social: CONSTRUTORA PASTRO E CIA LTDA 
Ehdereço: AV YOLANDA LOUREIRO DE CARVALHO 635 I CENTRO I UBIRATA I 

PR I 85440-000 

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art . 
71 da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a 
e111presa adma identificada encontra-se em situação regular perante o 
Ff ndo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS. 

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de 
quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, 
drorrentes das obrigações com o FGTS. 

Validade: 17/ 09/2016 a 16/10/2016 

C~rtificação Número: 2016091702551790568056 

Il ormação obtida em 19/09/2016, às 17:24:52. 

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei está 
condicionada à verificação de autenticidade no site da Caixa : 
www .caixa.gov.br 
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08/08!2016 

MINISTÉRIO DA FAZENDA 
Secretaria da Receita Federal do Brasil 
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional 

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS 
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO 

I 
Nome: CONS[TRUTORA PASTRO & CIA L TOA- ME 
CNPJ: 15.545[532/0001-81 

Ressalvado o bireito de a Fazenda Nacional cobrar e inscre-.er quaisquer dh4das de responsabilidade do 
sujeito passi~ acima identificado que \4erem a ser apuradas, é certificado que: 

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB), com a 

exigibil lJ dade suspensa, nos termos do art. 151 da Lei rrº 5.172, de 25 de outubro de 1966 -
Código Tributário Nacional (CTN). ou objeto de decisão judicial que determina sua 
desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal; e 

2. não cobstam inscrições em Dí\4da Ativa da União na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional 
(PGFN). 

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão 

negativa. J 
Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federati~. para 
todos os órg-os e fundos públicos da administração direta a ele \Ãnculados. Refere-se à situação do 
~ujeito passi'-9 no ~bito da RFB e da PGFN e abrange inclusi-.e as contribuições sociais prel.4stas 

nas ai íneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei rrº 8. 212. de 24 de julho de 1991. 

A aceitação festa certidão está condicionada à -.erificação de sua autenticidade na Internet, nos 
endereços <h p://vmw.receita.fazenda.gov.br> ou <http://vmw.pgfil.fazenda.gov.br> . 

Certidão emiti~a gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1. 751, de 02/10/2014. 
Emitida às 09f33:23 do dia 08/08/2016 <hora e data de BrasOia>. 
Válida até 04/02/2017. 
Código de co~trole da certidão: 17F0.473E.C5C2.9E17 
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento. 

I 

j 
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• PARANÁ 
GOVERNO DO ESTADO 

Setr&111 dl P'aunGo 

Estado do Paraná 
Secretaria de Estado da Fazenda 

Coordenação da Receita do Estado 

Certidão Negativa 
de Débitos Tributários e de Dívida Ativa Estadual 

N° 015274252-03 

Certidão forneci~a para o CNPJ/MF: 15.545.532/0001-81 
Nome: CONSTRUTORA PASTRO & CIA L TOA 

RessJivado o direito da Fazenda Pública Estadual inscrever e cobrar débitos ainda não 
registrados ou que venham a ser apurados, certificamos que, verificando os registros da Secretaria de 
Estado da Fazenda, constatamos não existir pendências em nome do contribuinte acima identificado, 
nesta data. \ 

Obs.: Esta Certidão engloba todos os estabelecimentos da empresa e refere-se a débitos de 
natureza tributária e não tributária, bem como ao descumprimento de obrigações tributárias acessórias. 

Válida até 17/01/2017 -Fornecimento Gratuito 

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada via Internet 
www.fazenda pr.goy.br 

Página 1 ele 1 

Emlrldo via tntemet Pâblica (19t912016 17:14:47) 

l 



PRE EITURA MUNICIPAL DE UBIRATÃ 
ESTA O DO PARANÁ 

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS 

I 
1 3219/2016 

INFORMAÇÕES DO CINTRIBUINTE 

NOME ...... : CONS~RUTORA PASTRO E CIA LTDA - ME 
CPF/CNPJ .. : 15.5~5.532/0001-81 

~ FINALIDADE, Lici \aç>o 

\ I 

li 

li 

CERTIFICAMOS, ~ OS DEVIDOS FINS, QUE REVENDO OS REGISTROS DE INSCRIÇÃO 
NA DIVIDA ATIV~, REGISTROS CADASTRAIS DE IMPOSTOS E TAXAS DESTA PREFEITmL~, 
CONSTATAMOS Q~ A EMPRESA/CONTRIBUINTE COM O CADASTRO ACIMA INFORMADO , NÃO 
POSSUI DÉBITOS [PENDENTES COM A FAZENDA MUNICIPAL, ATÉ A PRESENTE DATA , 
FICANDO RESSALV~O O DIREITO DA FAZENDA MUNICIPAL EXIGIR 
À QUALQUER TEMBO AS PENALIDADES PECUNIÁRIAS NÃO LANÇADAS A DATA DESTA . 

VALIDADE:19/10/2016 

OBS: Essa certidão foi emitida pelo Portal do Cidadão 
Ubiratã - PR, deverá ser validada pelo mesmo, disponivel em: 
http://www.ubir~ta . pr.gov.br , utilizando o seguinte código 
de autenticidade : 771376651771376 

UBIRATÃ EM 19/09/2016 



PODER JUDICI ÁRI O 
JUSTI ÇA DO TRABALHO 

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS 

Nome: ONSTRUTORA PASTRO & CIA LTDA - ME 
(MATRIZ E FILIAIS)CNPJ: 15 . 545.5321 0001-81 

Certid~o no: 6304495912016 
Expediçro : 2910612016, às 14:30:45 
Validade: 2511212016 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data 
d I d' -e sua expe 1çao. 

Certifiica-se que CONSTRUTORA PASTRO & CIA LTDA ME 

(MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o n o 
15 . 545 . 532/0001-81 , NÃO CONSTA do Banco Nacional de Devedores 
Trabalfistas. 
Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do 
Trabalhb, acrescentado pela Lei no 12.440 , de 7 de julho de 2011 , e 
na Res1 lução Administrativa no 147012011 do Tribunal Superior do 
Trabal~o, de 24 de agosto de 2011. 
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos 
Tr ibuna is do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois ) dias 
anteridres à data da sua expedição . 
No caso\ de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação 
a todos1 os seus estabelecimentos, agências ou filiais. 
A aceitlação desta certidão condiciona-se à verificação de s u a 
autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na 
Internet ( h t t p : I I www . t s t . j u s . b r ) 
Certidãb emitida gratuitamente. 

I_ 
INFORMATAO IMPORTANTE 
Do Banao Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados 
necess~rios à identificação das pessoas naturais e jurídicas 
inadimp~entes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações 
estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em 
acordo~ judiciais trabalhistas, inclusive no concernente a o s 
recolh1mentos previdenciários, a honorários , a custas , a 
emolumeftos ou a recolhimentos determinados em lei ; ou decorrentes 
de exec~ção de acordos firmados perante o Ministério Público d o 
Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia. 



ANEXO V 

A 
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTU 
COMISS~O DE LICITAÇÃO 
PROCES_~O LICITATÓRIO N° 044/2016 
EDITAL QE TOMADA DE PREÇOS No 008/2016 

I 

I 
DECLARACÃO DE SUJEIÇÃO 

\Declaramos para os devidos fins de direito, na qualidade de proponente 

do proce~imento licitatório, sob a modalidade - TOMADA DE PREÇOS n° 

008/2016 Instaurado pelo Município de Nova Cantu, que a empresa proponente, 

conhece tCl>dos os termos da licitação, bem como tomou conhecimento de todas as 

especifica~ões concernentes ao objeto da licitação, declarando ainda que preencha 

todos os r~quisitos na habilitação. 

I 
Por ser expressão da verdade, firmamos a presente. 

Ubiratã-PR, 05 de outubro de 2016. 

SERGiOÃNTONIO PASRo 
CPF: 727.154.729-00 

RG: 3.536.269-0 

CONSTRUTORA PASTRO & CIA L TO A. 
N P J n• 15.545.532/0001-81 INSCRIÇÃO ESTADUAL. 9 O. 595.364-83 

Av. Yoland~ Loureiro de Carvalho, 635, Centro- Fone; (Oxx44) 3543-1636 CEP 85 440-000 - UBIRATÃ l E-moO· ~"'"9'""'1ruto"@gmon.oom 



26/08/2016 CREA 

• 
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA 

E AGRONOMIA DO PARANÁ 

Cer~idão de Registro de Pessoa Jurídica e 
\ Negativa de Débitos 

O Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná-CREA-PR, certifica que a 
empresa ehcontra- se regularmente registrada nos termJs da Lei Federal no 5.194, de 24 
de dezem9ro de 1966, estando habilitada a exercer suas atividades no Estado do Paraná, 
circunscrita à(s) atribuição(ões) de seu(s) responsável(eis) técnico(s) . 

Certidão n°: 102975/2016 Validade: 22/ 02/ 2017 

Razão soJial: CONSTRUTORA PASTRO & CIA LTDA- ME 
CNPJ: 155f5532000181 
Num. Reg1stro: 53231 Registrada desde : 18/ 05/ 2012 
Capital s9cial: R$ 130.000,00 
Endereço: AVENIDA YOLANDA LOUREIRO DE CARVALHO, 635 CENTRO 
Município/Estado: UBIRATA- PR CEP: 85440000 
Objetivo Social: 
ConstruçãÓ de edifícios, (obras públicas e privadas), construção de instalações esportivas 
e recreatiJas, obras de urbanização - ruas, praças, calçadas, pavimentação asfaltica e 
pedras poJiédricas, atividades paisagísticas, construção de obras de arte especiasi, 
construçã~ de rede de abastecimento de água, coleta de esgoto e construção correlata, 
obras de f~ndações, locação de guindastes, empilhadeiras para construção civil, serviços 
de engenharia e fotocópias. 

I 
Encontra- se quite com a anuidade relativa ao exercício de 2016. 
Não possuildébito(s) referente a processo(s) de fiscalização e/ou dívida ativa até a 
presente dfta. 

Responsáyet(eis) Técnico(s): 

1 - SERGI~ ANTONIO PASTRO 
Carteira: P~-20780/D Data de Expedição: 29/03/1989 
Desde: 18/05/2012 Carga Horária: 4:0 H/D 
Título: ENGENHEIRO CIVIL Situação : Regular 
DA RESOLUICAO 218 - ARTIGO 07 do CONFEA 

Para fins de: CONCORRÊNCIAS 

CertificamJ~ que caso ocorra(m) alteração(ões) nos elementos contidos neste 
documento esta Certidão perderá sua validade para todos os efeitos. 
A autentididade desta certidão poderá ser confirmada na página do CREA-PR 
(http://www.crea- pr.org.br), através do protocolo n.o 299267/ 2016, ressaltando a 
impossibilidfde de execução de quaisquer serviços ou obras sem a participação efetiva de 
seu(s) respl nsável(eis) técnico(s). ~ 

Emitida via Internet em 26/08/2016 14:11:17 ~ ~ 
http://creav.eb.crea-pr .org .br/Lútas/certidaojuridica.asp?SESSAO=C\UC~rs4ft&CODREGT0=40460&DEPT0=5330&CODFU NC=999999&~1PR . .. 1/2 l lft 



26/08/2016 
CREA 

Dispensa - s a assinatura neste documento, conforme Instrução de Serviço NO 002/2014. 
A fals ificaçã

1 
deste documento constitu i-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, 

autor à respectiva ação penal. 

http://creav.eb.crea-pr .org .br /c nsultas/certidaoj uridica.asp?SESSAO= Cwcdx5rs4ft&COD REGT0=40460&D EPTO= 5330&COD F UNC= 999999&N UM PR... 212 

li ~ 



26/08/2016 CREA 

• 
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA 

E AGRONOMIA DO PARANÁ 

Ce\rtidão de Registro de Pessoa Física e 
Negativa de Débitos 

O Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná-CREA-PR, cert ifica que 
o(a) profissional abaixo encontra- se regularmente registrado(a) nos termos da Lei Federa l 
n° 5.194/6G possibilitando- oCa) a exercer sua profissão no Estado do Paraná, c ircunscrit a 
à(s) atribujção(ões) constantes de seu registro. 

Certidão nt: 102974/2016 

Nome: SERGIO ANTONIO PASTRO 
Carteira - ~REA- PR NO : PR- 20780/D 
Registro Nacipnal : 1704624100 
Registrado(a ~ desde : 29/03/1989 

Filiação : LECIO PASTRO 
ALljAYR CHRISOSTOMO PASTRO 

Data de Nascimento : 09/06/1964 
Carteira de !?entidade : 3.536.269-0 
Naturalidade 1: MARTINOPOLIS/SP 

Título(s): I 
ENGENHEIRO CIVIL 

UNIVERSIDADE ESTA DUAL DE MARINGA 
Data da Co,~ção de Grau : 17/ 10/1987 
Situação : ~egular 

Validade : 22/02/ 2017 

CPF : 7271 5472900 

Diplomação : 17/10/1987 

Atribuiç õe~rofissiona is: 
DA 

1 

SOLUCAO 218- ARTIGO 07 de 29/ 06/ 1973 do CONFEA 

Responsabilidade Técnica/Quadro Técnico: 
39456- CONENGE- CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA 
Desde: 15/07/2004 Carga Horária: 4 Horas 

I 
44548 - s A PASTRO ME 
Desde: 18/09/2006 Carga Horária : 4 Horas 

53231 - CO,NSTRUTORA PASTRO & CIA LTDA - ME 
Desde: 18/~5/2012 Carga Horária: 4 Horas 

Encontra-s~ quite com a anuidade relativa ao exercício de 2016. 
Não possui \ débito(s) referente a processo(s) de fiscalização e/ ou dív ida ativa até a 

presente dla. 

Para fins d, : Concorrências 

http://crea'M:!b.crea-pr .org .br/conslJtas/certidao.asp?SESSAO=Cwcdx5rs4ft&COD REGT0 =40460&N UM PROT = &AN OPR OT = &CODFU NC=999999&D ... 



26/0812016 CREA 

A autentkidade desta certidão poderá ser confirmada na página 
(http://www.crea-pr.org .br), através do protocolo n.o 299262/2016. 

Emitida viJ Internet em 26/ 08/ 2016 14:09:43 

do 

Dispensa-se\ a ass inatura neste documento , conforme Instrução de Se rviço NO 002/ 2014. 
A fa lsificaçã<;> deste documento constitui -se em crime pre visto no Cód igo Pe na l Bra s ileiro , sujeitando o 
autor à respectiva ação penal. 

http://creav-.eb.crea-pr.org.br/ onsultas/certidao.asp?SESSAO=Cwcdx5rs4ft&CODREGT0 =40460&N UMPROT=&ANOPROT=&CODFUNC=999999&D. .. 2/2 

+ 



TESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA/CONCLUSÃO DE OBRA 

Atestamos ;ara os devidos fins que a empresa CONSTRUTORA PASTRO & CIA LTDA CNPJ 

15.545.532/ 001-61 estabelecida na Av. Yolanda Loure1ro de Carvalho, N ' 635, Centro no 

Município d Ub1ratã/PR, sob responsável técnico SERGIO ANTONIO PASTRO CREA-PR 

20.780/D s~ART W 20131195826, executou a obra CONSTRUÇÃO DE COBERTURA EM 

ESTRUTU METALICA EM ARCO DE QUADRA POLIESPORTJVA COM 914,6 M2 para 

PREFEITU MUNICIPAL DE UBIRATÃ CNPJ 76.950 096/0001-10, na condição de cliente 

usuána dos jerviços especrf1cados aba1xo. 

Com: lniciol11/03/2013 e Conclusão 19/02/2014. 

SERVIÇOS: \ 

- Fundaçõe~com Estacas e Blocos; 

- Pilares em Concreto Armado; 

- Estrutura etálica em Arco 

CONTRA T~ DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO: N" 1735/2012. 

Declaramos !ainda, que tais serviços foram executados de acordo com os parâmetros técn1cos 

de qualidadi exigidos e no prazo pactuado, não existindo, em nossos registros, até a presente 

data, fatos q l e desabonem sua conduta e responsabolidade com as obngações assumidas. 

Ubiratã, 20 re Fevereiro de 2014. 

Av. Nilza de Oliveira Pipino, 1852 I CEP 85.440-00{\ 
Fax (44) 3543-3597 I www.ubirata.pr.gov.b~ 

_\_ 



09/09/2016 CREA 

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA 
DO PARANÁ 

Cer idão de Acervo Técnico com Atestado 

O Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná - CREA-PR, certifica 
que o(a) ~rofissional abaixo procedeu a(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica -
ART(s) ref9,erente(s) ao(s) serviço(s)/obra(s) descrito(s) nesta Certidão, integrando desta 
forma sua experiência profissional, conforme o Artigo 470 da Resolução no 1025/2009, do 
CONFEA. 

clrtifica que, conforme dispõe o Artigo 20 da Lei Federal n.o 6.496/77, a ART 
define para os efeitos legais os responsáveis técnicos pelo empreendimento de engenharia 
e agronomia. 

cLrtifica que, cabe ao(a) profissional a responsabilidade quanto a realização e 
conclu~ão rdo(s) serviço(s), bem corno seus quantitativos, sendo de responsabilidade 
deste Orgão apenas a verificação da(s) atividade(s) condizente(s) com o registro e a(s) 
atribuição(

1

ões) profissional(is), em confornidade com a Lei Federal n.o 5.194/ 66, 
Resoluçõel do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA e Instruções 
Normativas deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia. 

c l rtifica que a capacidade técnico-profissional de uma pessoa j urídica é 
representapa pelo conjunto dos acervos técnicos dos profissionais integrantes de seu 
quadro técnico e varia em função de alteração dos acervos técnicos dos profissionais 
integrantes de seu quadro técnico, conforme o Artigo 48o da Resolução 1025/ 2009 do 
CONFEA. I 

clrtifica que, a critério do(a) profissional, esta Certidão de Acervo Técnico 
estará ac9mpanhada do Atestado emitido pelo(a)(s) contratante(s) constante(s) da(s) 
ART(s) acervada(s), o qual será um complemento que conterá detalhamentos quanto 
ao(s) serviço(s)/obra(s), abrangentes aos dados desta Certidão, e que atenderá a 
exigência revista no Artigo 30, § 10, inciso I, da Lei Federal n.o 8.666/93. 

Certifica que ficam cientes o(a) profissional detentor e a quem interessar possa, 
recebedords desta, que as informações constantes no Atestado, em desacordo com a 
presente sertidão de Acervo Técnico, não é(são) de responsabilidade do CREA-PR, e sim 
de seu(s) emitente(s), restringindo-se à presente Certidão às atividades registradas na(s) 
ART(s) ac,rvada(s) , conforme disposto na Lei Federal n.o 6.496/77. 

Certificamos, finalmente, que quaisquer eventuais informações 
apresentadas em Atestado não se vinculam à presente Certidão, sendo 
daquele deJ responsabilidade do(s) seu(s) emitente(s). 

ENGENHE~RO CIVIL 

RNP NO : 1704624100 

divergentes \ 
o conteúdo ) 

SERGIO A~ONIO PASTRO 
Carteira Profissional: PR- 20780/D 
Acervo Tédnico NO. :669/2014 
Selos de a~tenticidade:A 020.625 

Protocolo NO. :2014/00052297 



09/09/2016 CREA 

• 
CONSE LHO REGIONA L DE ENGE NHA RIA E AGRONOMIA 

DO PA RANÁ 

Cert idão de Acervo Técnico 

SERGIO A~ONIO PASTRO 
Carteira P~ofissiona l: PR- 20780/ D 
Acervo Tétnico N° . :669/ 2014 
Selos de a~tent ic idade :A 020.625 

RNP NO.: 1704624100 
Protocolo No. : 2014/00052297 

ART N° .. ~ - . ........ . :20131195826 O ...... Regis~rada:03/04/2013 ........ ... . 
ART Corr~spons ...... : ................ .. . ART Vlncu1ada : . ... ... . .......... . 
Empresa Executora ... :CONSTRUTORA PASTRO & CIA LTDA ....................... . 
Contratal te(s) ...... :PREFEITURA MUNICIPAL DE UBIRATA - CNPJ/CPF: 

76.950.096/0001- 10 ........... . ..... . ................ . 
Ti~o. de on~ra~o .... : PRESTA~ÃO DE SERVIÇOS . ....... : . .... .. ....... ........ . 
At1v1dade Tecn1ca ... :EXECUÇAO DE OBRA OU SERVIÇO TECN ICO .. ..... .......... . 
Ár ea de e mpetência. :EDIFI CAÇÕES - CONSTRUÇÃO CIVIL . ..................... . 
Tipo de Obra/Serviço:EDIFICAÇÕES DE ESPORTE QUALQUER ÁREA ..... ... . ..... .. . 

· I d -Serv1 ço Contrata o .. : EXECUÇAO . ... .... .. ................................ .. . 
Dimensão .. . . .. ..... . :914,60 M2 ......... . Área Existente:O,OO M2 . . ....... . 
Área Ampliada ....... :0,00 M2 . .. ........ Área de Reforma:O,OO M2 ........ . 
Dados Comblementares: O, 00 .. . ................... . ........ . ...... ........ . 
Loc~l-d~ pbra ....... :AV. JOAO MEDEIROS, S/N CENTRO L. N ................. . 
Mun1c1p1o(~s~ado ... . :UBIRATA/PR ........ ..... ........ .. .. ~· .......... . .... . 
Data de Ip1c1o ...... :11/03/2013 ......... Data de Conclusao:14/02/2014 .. . . . 
Docto de Conclusão .. :DECLARAÇÃO PROFISSIONAL ... . .. . .. . .. . ................ . 
Descr. Compl . Serv .. :CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA COM 

I ES TRUTURA METALICA NO CESU, CONTRATO REPASSE 
0368545 - 55/2011 ..... . .. . ... . ..... ................... . 

Observaçãl .. . . .. . . . . : .. . ... . ... . ............ . ........ .. .. . . .. .. ..... ... .. . 

http://creav.eb.crea-pr.org.brlbcrea/consultas/if'lWI"irnir_aceri.O.asp?NUMCERT=669&AN0=2014&PARAMETRO=I&CODREGT0=40460 



09/09/2016 CREA 

• 
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA 

DO PARANÁ 

Certidão de Acervo Técnico 

ENGENHE~RO CIVIL 
SERGIO Arfl"ONIO PASTRO 
Carteira Profissional: PR- 20780/D 
Acervo Técnico No. :669/2014 
Selos de a1utenticidade :A 020.625 

RNP N0. :1704624100 
Protocolo NO,: 2014/00052297 

A autent icidade desta certidão poderá ser confirrTEda na página do CREA-PR 
(http://wWw.crea-pr.org.br), através do protocolo n.o 2014/00052297. 

Emitida vi I Internet em 09/09/2016 10:37:38 horas. 

I 
Dispensa-se! a assinatura neste documento, conforme a Resolução No 317/86 e a Instrução de Serviço 
NO 002/ 2014. 
A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro , sujeitando o 
autor à resprctiva ação penal. 

http://creav.eb.crea-pr .org .br bcrea/consultaslimpri mir _acer\Q.asp?N UM C ERT =669&AN O= 2014&PARAM ETR O= I&COD R EGTO= 40460 

1 



ANEXO 11 

A I 
PREFEIT~RA MUNICIPA!- DE NOVA CANTU 
COMIS~AO DE LICITAÇAO 
PROCE~O LICITA TÓRIO N° 044/2016 
EDITAL r ETOMADA DE PREÇOS No 008/2016 

DECLARACÃO DE IDONEIDADE 

\ Declaramos para os devidos fins de direito, na qualidade de 

proponente do procedimento licitatório, sob a modalidade - TOMADA DE 

PREÇOJ n° 008/2016, instaurado pelo Município de Nova Cantu, que não fomos 

declarad~s inidôneos para licitar ou contratar com o Poder Público, em qualquer 

de suas Tsferas. 

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente. 

Ubiratã-PR, 05 de outubro de 2016. 
, 

SERGIO ANTONIO PASTRO 
.:_CeF· 727 154.729-00 

RG: 3.536.269-0 

CONSTRUTORA PASTRO & CIA L TO A. 
C N P J n• 15.545.532/0001-81 IN S C R IÇA O ESTA OU A L. 9 O. 595.364-83 

Av. Yoland~ Loureiro de Carvalho, 635, Centro-- Fone: (Oxx44) 3543-1636 CEP 85.440-000 - UBIRATA - PR 
[ E-mall: conengeconstrutora@gmall.com 
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_Çj 
PODER JUDICIÁRIO -/~-~----~z.;_· 

JUl O DE DIREITO DA COMARCA DE UBIRATÃ ·ESTADO DO PARANÁ c.:.,? c:;r.<:J· 

CARTÓRIO DO "DISTRIBUIDOR E ANEXOS" 
E-m il: cartoriodistribuidorubirata@hotmail.com - Fone/Fax (44) 3543-4324 

====== ================================================================ 

CERTIDÃO NEGAT IVA 

CERTIFICO, a pedido verbal de parte interessada, que 
revendo e Cartório a meu cargo, os fichários e livros de Distribuições, dos 
mesmos e istentes constatei não haver sido distribuído nenhum Pedido de 
FALÊNCI , CONCORDATA ou RECUPERAÇÃO JUDICIAL nesta 
Comarca, intra: "CONSTRUTORA PASTRO E CIA L TDA", estabelecida na 
avenida Jo-o Medeiros, 1181 , centro, nesta cidade e Comarca de Ubiratã 
Estado do : araná, inscrita no CNPJ sob no 15.545.532/0001-81 

Emol 155 lO VRC 
Horas 16 45 

\-

O referido é verdade e dou fé. 

bi atã-Pr., 09 de setembro de 2016 . 

' /lt~JJ 
Thereza de Peder 

distribuidora judicial 

ESTADO DO PARANÁ 
COMARCA DE UBIRATÃ 

Thereza de Peder 
n TULAR 

Cartç>no do Dis~ribUJdor Contador 
Partidor Avaliador Judicial e 
Depositáno Público . - Fórum 
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ANEXO 111 

A 
PREFEITI,JRA MUNICIPA!- DE NOVA CANTU 
COMISSÃO DE LICITAÇAO 
PROCES$0 LICITATÓRIO N° 044/2016 
EDITAL qE TOMADA DE PREÇOS No 008/2016 

DECLARACÃO DE ENTREGA 

I Declaramos para os devidos fins de direito, na qualidade de proponente 

do proceoimento licitatório, sob a modalidade - TOMADA DE PREÇOS n° 

008/2016 instaurado pelo Município de Nova Cantu, que nos comprometemos a 

entregar os produtos ganhos por esta empresa, nos termos e nas condições do 

edital sup1a referenciado. 

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente. 

Ubiratã-PR, 05 de outubro de 2016. 

SERGIO ANTONIO PASTRO 
CeE: 727.164.1Z9-00 

RG: 3. 536.269-0 

I CONSTRUTORA PASTRO & CIA L T DA. 
C N P J n• 15.545.532/0001-81 INSCRIÇÃO ESTADUAL. 9 O. 595.364-83 

Av. Yolan a Loureiro de Carvalho, 635, Centro- Fone; (Oxx44) 354l-1636 CEP 85.440-000 - UBIRATÃ - PR 
E-mall: conengeconstrutora@gmall.com 

~ 
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ANEXO IV 

A 
PREFEIT~RA MUNICIPA_!- DE NOVA CANTU 
COMISSÃO DE LICITAÇAO 
PROCES~O LICITATÓRIO N° 044/2016 
EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS N° 008/2016 

DECLARACÃO DE MENORES 

Declaramos para os devidos fins de direito, na qualidade de proponente 
do proce imento licitatório, sob a modalidade - TOMADA DE PREÇOS n° 
008/2016 Instaurado pelo Município de Nova Cantu, que a empresa proponente, 
nãQ emJ?r~ga menores 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e em 
qualquer trabalho, menores de 16 (dezesseis) anos, salvo na condição de aprendiz, 
a partir d~ 14 (quatorze) anos, em observância a Lei Federal 9854/99, que 
acrescentdu o inciso V ao artigo 27 da Lei Federal 8666/93. 

IPor ser expressão da verdade, firmamos a presente. 

Ubiratã-PR, 05 de outubro de 2016. 

SERGIO ANTONIO PASTRd 
CPE:-727.154..729-00 

RG: 3.536.269-0 

CONSTRUTORA PASTRO & CIA L T D A. 
N P J n• 15.545.532/0001-81 IN S C R IÇA O ESTADUAL 9 O. 595.364-83 

Av. Yoland Loureiro de Carvalho, 635, Centro- Fone: (Oxx44) 3543-1636 CEP 85.440-000 - UBIRATA - PR 
E-mail: conengeconstrutora@gmail.com 
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ANEXO VI 

A 
PREFEIT~RA MUNICIPA_!- DE NOVA CANTU 
COMISSPJO DE LI ClT AÇAO 
PROCES~O LICITATÓRIO N° 044/2016 
EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS No 008/2016 

Objeto: C~ntratação de Empresa para Construção de Quadra Poliesportiva, 
coberta, Iom vestiários- Projeto Padrão FNDE. 

DECLARACÃO DE ENTREGA DE DOCUMENTOS 

1

o Signatário da presente declara que o mesmo recebeu do licitador toda 
a documentação relativa a licitação supramencionada. 

\Por ser expressão da verdade, firmamos a presente. 

Ubiratã-PR, 05 de outubro de 2016. 

c::. 
~--y-)~/1 

SERGIO ANTONIO PASTRO _) 
CPF: 1I/1~.729-00 
~ RG: 3.536.269-0 

CONSTRUTORA PASTRO & CIA L TO A. 
C N p J n• 15.545.53210001-81 INSCRIÇÃO ESTA OU A L. 9 O 595.364-83 

Av. Yoland Loureiro de Carvalho, 635, Centro - Fone. (Oxx44) 3543-1636 CEP 85.440-000 - UBIRATÃ - PR 
E-mall: conengeconstrutora@gmail.com 

~ 
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ANEXO VIl 

A 
PREFEIT~RA MUNICIPA!- DE NOVA CANTU 
COMISS~O DE LICITAÇAO 
PROCES*O LICITA TÓRIO N° 044/2016 
EDITAL DI TOMADA DE PREÇOS N" 008/2016 

DECLARACÃO DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE 

l empresa CONSTRUTORA PASTRO E CIA LTDA, inscrita no CNPJ n• 
15.545.531/0001-81, por intermédio de seu representante legal o Sr SERGIO 
ANTONIO I PASTRO, portador da Carteira de Identidade n° 3.536.269-0 e do CPF 
n° 727.15f.729-00, DECLARA, para fins os fins de direito, na qualidade de 
proponente do procedimento licitatório, sob a modalidade de TOMADA DE PREÇO 
008/2016 ~PMNC, que se enquadra como microempresa e empresa de pequeno 
porte, con orme conceito legal e fiscal de nosso ordenamento pátrio, podendo 
usufruir os benefícios da Lei Complementar n° 123/2006. 

s informações acima são de inteira responsabilidade da declarante a 
veracidadJ das informações, sujeitando-se às penalidades legais. 

Ubiratã-PR, 05 de outubro de 2016. 

SERGIO ANTONIO PASTRO 
GPF: 727. 154. 729-00 

RG: 3.536.269-0 

~ 
CONSTRUTORA PASTRO & CIA L T DA. 

N P J n• 15.545.532/0001-81 IN S C R IÇA O ESTADUAL. 9 O 595.364-83 ® 
Av. Yoland$ Loureiro de Carvalho, 635, Centro- Fone: (Oxx44) 3543-1636 CEP 85.440-000 - UBIRATÃ - PR 

E-mall: conengeconstn.Jtora@gmail.com 



Certificamos q e as Informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes 
na data da sua expedição. 
Nome Emprelj~lal - -

I CONSTRUTO'f PASTRO & CJA L TOA ·ME 

1 Natureza Jurljlca: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITA""D'-'A ______ ---------_____ _ 

Número de lde~ntlflcação do Registro de CNPJ Data de Arquivamento do Data de Inicio 
Empresas • Nl E (Sede) Ato Constitutivo de Atividade 

41 2 0734650- 15.545.53210001-81 16/05/2012 16/0512012 
_I_ 

Endereço Completo (Logradouro, N° e Complemento, Bairro, Cidade, UF, CEP) 
A~ENID~ YOLANDA LOUREIRO DE CARVALHO, 635, CENTRO, U~IRATÃ, PR, 8~.440-000 

Objeto Social j 
CONSTRUÇÃ~E EDIFICIOS (OBRAS PÚBLICAS E PRIVADAS); CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÃO ESPORTIVA E 
RECREATIVA, OBRAS DE URBANIZAÇÃO- RUAS, PRAÇAS, CALÇADAS; ATIVIDADE PAISAG(STICA; CONSTRUÇÃO DE 

I 
REDE DE AB STECIMENTO DE ÁGUA; COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÃO CORRELATA; OBRAS DE FUNDAÇ0ES; 
SERVIÇOS O OPERAÇÃO E FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS PARA TRANSPORTE E ELEVAÇÃO DE CARGAS E 
PESSOAS PA USO EM OBRAS; FOTOCOPIAS; TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS 
PERIGOSOS (MUNICIPAL, ESTADUAL, INTERMUNICIPAL E INTERNACIONAL). 

Capital: R$ 130.000,00 
(CENTO E T INTA MIL REAIS) 

Capital lnteg l llzado: R$ 130.000,00 

Microempresa ou 
Empresa de Pequeno Porte 

(Lei n°123/2006) 

Microempresa 

Prazo de Duração 

Indeterminado 

• (CENTO E T INTA MIL REAIS) 
I 

ação no Capital/Espécie de SÓclo/AdmlnlstradorfTérnÍino do Mandato Término do 
=="'-'-"""'-i""'N""'P.::L Partlclpllclo no capital !R$1 Espécie de S6çlo Administrador M!M!12 

6.500,00 SOCIO Administrador 

123.500,00 SOCIO 

--------------- ---- ----:--------
Último Arqul amento 

Data: 0/0212014 

TERAÇÃO 

Número: 20141400684 
Sltuaçao 

REGISTRO ATIVO 

L TERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL) 

Status 
xxxxxxxxxxxxxxxx 

ll!lllllllllll! 11111111 ~llllllllllllll 

UBIRATÃ- PR. 29 de agosto de 2016 

~· 
LIBERTAO BOGUS 

SECRETARIA GERAL 



Número de l~entificação do Registro de CNPJ Data de Arquivamento Data de Início 
Empresas - ~IRE (Sede) 1 do Ato de inscrição 1 de Atividade 

411 071935 -7 ___ L~151.2221ooo1 -a2 __ L 211021~12 _ _ ._ o1103! 2o12 ----1 
Endereço C mpleto (Logradouro, N° e Complemento, Bairro/Distrito, Município, UF, CEP) 1 

RUA JOAO NDRE CARDOSO, 56 ~-LA COMERCIAL, CENTRO, NOVA CANTU, PR, 87.330-000 

Objeto 

CONSTRUÇ O DE EDIFICIOS- CONSTRUÇÃO DE IMÓVEIS E OBRAS DE ENGENHARIA EM GERAL; INSTALAÇÃO E \ 

r
MANUTENÇ!ÃO ELETRICA E COMERCIO VAREJISTA DE ~ATERIAIS DE CONTRUÇÃO EM GE~__!:___ ____ I 
Capital: R$j1o.ooo,oo Microempresa ou l 

I Empresa de Pequeno Porte I 
. (DEZ MIL ~EAIS) l (Lei no 123/2006) 

f-:---- +--- ----- --------- ------------+---- Mic~oempresa I 
Último Arql ivamento Situação da Empresa l 

Data• 06/11/2014 Número: 20146595580 REGISTRO ATIVO I 
Ato. ALTERAÇÃO Status ,I 

Evento (s): ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL) 
1 

KXXXXXXXXXXX:XXXXXXXXXXXX j 

Nome do Empresário 
LEANDRO RODRIGUES 

ldentidad : 103408555,SSP/PR 

Estado CiJ.I: Solteiro 

16 675938-4 

lllllllllllllllllllllllllllllllllllllll ~ 

CPF: 076.217.009·39 

Regime de Bens: Não Informado 

UBIRATÃ - PR, 30 de setembro de 2016 

LIBERTAO BOGUS 
SECRETARIA GERAL 

I 

I 
I 



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 
ESTADO DO PARANÁ 

C O MA R C A DE CAMPINA DA LAGOA 
CARTORIO DISTRIBUIDOR E ANEXOS 

AVENIDA DAS INDUSTRIAS- 518- PARQUE INDUSTRIAL 

CAMPINA DA LAGOA/PR- 87345-000 

Certidão Negativa 

TITULAR 

LUCIANA FACCINI DE LIMA 

fertifico, a pedido d~ parte interessada, que revendo os livros e arquivos 
de distribuiçao de Ações de FALENCIA e/ou CONCORDATA sob minha guarda nes-

1 -

te cartório, verifiquei NAO CONSTAR nenhum registro em andamento contra: 

I LEANDRO RODRIGUES - CONSTRUCOES 

CNPJ 15.15~.222/0001-82, no período compreendido desde 14/10/1988, data de 
instalação d1ste cartório, até a presente data. 

11111 111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 11111 1111 . . 
CAMPINA DA LAGONPR, 30 de Setembro de 2016 

.llJIJ --mc-
LUCIArJff~cciNI DE LIMA 

Págin a 000 1 /0001 
R$ 28,23- N° 104912016 



Comprovante dt Inscrição e de Situação Cadastral- Impressão 

!f 
r'? \)\V·'"!.JI'i • V;· 

C' 

I 
•(.. -::, 

:.... -y 
----+--------------------~~· -:--~~----r 

Contribuinte, \~r-·~ 

Confira os dados de Identificação da Pessoa Jurídica e, se houver qualquer divergência, providencie~~~an~~~~o/ 
RFB a sua atualização cadastraL . --~ 

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral 

1.,/'{,J,.. REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 

• CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA 

NUMERO DE INSCRIÇ~O I COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO I DATADEABERTURA 
15.151 .222/0001-82 CADASTRAL 27/02/2012 
MATRIZ 

NOME EMPRESARIAL 
LEANDRO RODRIGUES- CONSTRUCOES - ME 

TilULO DO ESTAB~CIMENTO (NOME DE FANTASIA) 
CONSTRUTO MUNAY 

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 
41.20-4-00- Construção de edifícios 

CÓDIGO E DFSCR\7~~ DAS ATIVIDADES ECONÓMICAS SECUNDARIAS 
43.21-5-00- lnst lação e manutenção elétrica 

47.44-0-99- Co~ércio varejista de materiais de construção em geral 
47.44-0-04 - Cor1ércio varejista de cal, areia, pedra britada, tijolos e telhas 

CÓDIGO E llESCHIÇ O l)A NATUREZA JUHiDICA 
213-5 - EMPRE~ ARIO (INDIVIDUAL) 

LOGRADOURO I I ~~MERO I I COMPLEMENTO I AV JOLBERT A,UGUSTINHO DE OLIVEIRA . SALA COMERCIAL 

I CJ:P 
. 87.330-000 

I I I BAIHHO/DISTHITO 
CENTRO I I MUNICÍPIO 

NOVA CANTU I ~ R 

ENDCRCÇO ELETRÕNICO J I TELEFONE I emanuelguerrejro@uol.com.br . (44) 3527-1062/ (44) 3527-1232 

I ;:.~:FEDERATIVO RESPONSAVEL (EFR) I 
I SITUAÇÃO CADAS~AL 

ATIVA 
I I DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 

27/02/2012 I 
l I MOTIVO DC S ITUA~ÃO CADASTRAL 

I SITUAÇÃO ESPEC'tL I I DATA DA SITUAÇÃo ESPECIAL I .......... ******** 
I 

Aprovado pela llnstrução Normativa RFB n° 1.634, de 06 de maio de 2016. 

EmitidO no dia 03/10/2016 ás 13:28:24 (data e hora de Brasília). Páqina: 1/1 

© Copyright Receita Federal do Brasil - 03/10/2016 

http :1 /wvvw. eceita.fazenda.gov. br/PessoaJ urid ica/CNP J/cnpjrevalimpressao/lmprime.. . 03/10/2016 ~ 



Ccr iticado de Regularidade do FGTS - CRF 

Inscrição: 1515122210001-82 

Raz~o Social: LEANDRO RODRIGUES CONSTRUCOES 

Endereço: AVENlDA .J0!3ERT AGOST INHO DE OLiVEIRA 56 I CENTRO I PINHAIS I 
PR I 87330-000 

A Cqixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, 
da l ei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a 
em~resa acima identificada encontra-se em situação regular perante o 
Funr de Garantia do Tempo de serviço- FGTS. 

O p~esente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer 
déb tos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes 
das obrigações com o FGTS. 

Vai dade: 16/09/2016 a 15/10/2016 

cerricação Número: 2016091603065892393182 

Inf ' rmação obtida em 28/09/2016, às 15:37:58. 

A tilização deste Certificado para os fins previstos em Lei está 
dicionada à verificação de autenticidade no site da Caixa : 

w w.caixa.gov.br 

hUp>Jiwww.>if9'.00i'0.9P".

1 

r/1 ·m~:Crf/Crf/" geC" Slmp<i mirP•f"l.e>p?VJ\H P•»ooM•tri'" 19696376&VARP"'>00" 19696376& VARU .. PR&VARIO>o .. 1/1 



responsab 
não consta 
da Receita 
Geral da F 

Emitida às 
Válida até 
Código de 
Qualquer 

MINISTÉRIO DA FAZENDA 
Secretaria da Receita Federal do Brasil 
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional 

NEGATIVA DE DEBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA 
ATIVA DA UNIÃO 

ORO RODRIGUES - CONSTRUCOES - ME 
1.222/0001 -82 

o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de 
, de do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que 

pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria 
ederal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União junto à Procuradoria
nda Nacional (PGFN). 

é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para 
e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do 

no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas 
'a 'd' do parágrafo único do art 11 da Lei nQ 8.212, de 24 de julho de 1991. 

desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos 
ttp://www.receita.fazenda.gov.br> ou <http://www.pgfn.fazenda.gov.br>. 

a gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nQ 1.751, de 02/10/2014. 
6:44:39 do dia 28/09/2016 <hora e data de Brasília>. 

17. 
trole da certidão: 3629.16CO.B738.6668 
ra ou emenda invalidará este documento. 

http :1 /www ceita .fazenda. gov. br/ Aplicacoes/ A TSPO/Certidao/CNDConjuntalnter/E... 28/09/2016 



GOVERNO DO ESTAOO 
3ccrcta/!. da rl./codo 

Estado do Paraná 
Secretaria de Estado da Fazenda 

Coordenação da Receita do Estado 

Certidão Negativa 
de Débitos Tributários e de Dívida Ativa Estadual 

N° 015322618-59 

Certidão fornecida para o CNPJ/MF: 15.151.222/0001-82 
Nome: LEANDR

1 

RODRIGUES - CONSTRUCOES - ME 

Ressal ado o direito da Fazenda Pública Estadual inscrever e cobrar débitos ainda não 

Estado da Fazen a, constatamos não existir pendências em nome do contribuinte acima identificado, 
nesta data. 

Obs.: Est Certidão engloba todos os estabelecimentos da empresa e refere-se a débitos de 
natureza tributári e não tributária, bem como ao descumprimento de obrigações tributárias acessórias. 

Pagina 1 de 1 

Válida até 26/01/2017 - Fornecimento Gratuito 

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada via Internet 
www.fazenda.pr.gov.br 

Cmitido via lnlemel Pública 2810912016 16:54:28) 



L
CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS 

Nome: L DRO RODRIGUES - CONSTRUCOES - ME (MATRIZ E FILIAIS) 
CNI'J: ·1 ~~ -1 ~1 . ?.?.?.10001 -8?. 
Ccrtidã~ no: 969161191?.016 
Expedição: 2810912016, às 17:00:17 
Validado: ?.61031?.01.1 - 180 (cento c oitenta) dias, contados da data 
de sua expedição. 

Certifica-se que LEANDRO RODRIGUES - CONSTRUCOES - ME (MATRIZ E FILIAIS) 

inscrito(a) no CNPJ sob o no 15.151.222/0001-82, NÃO CONSTA do 
Banco Naciona l de Devedores Trabalhistas. 
Certidã1 emitida com base no art. 642 - A da Consolidação das Leis do 
'l'rabalh~, acrescentado pela l.ci no 12 . 44 0, de 7 de julho de 2011, e 
na Rcso11ução Administrativa n° 11"7012011 do Tribunal Superior do 
Trabal~), de 24 de agosto de 2011. 
Os dad s constantes desta Certidão são de responsabilidade dos 
'l'r ibun i s do 'l'rabal ho c estão atua] i?.ados até 2 (dois) dias 
anteriores à data da sua expedição. 
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação 
a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais. 
A aceitação desta certidão condiciona - se à verificação de sua 
autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na 
I n t c rn c t (h t t p : I I www . t s t . j u s . b r) 
Ccrt i dãb emitida gratuitamente. 

INFORMA~O IMPORTANTE 
l)o Banfo Naci.on al de l)cvcdorcs TrabaJhistas constam os dados 
necess~rios à identificação das pessoas naturais e jurídicas 
inadim~lentes perante a ,Justiça do Trabalho quanto às obrigações 
estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em 
acordof j udiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos 
recolhimentos previdenciários, a honorários , a custas, a 
emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes 
de cxcbução de acordos firmados perante o Ministério Público do 
Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia. 



1963-2013 

Eu 5-aça !Pwde !iJ~ta !JWWtia 
I 

ATESTADO DE VISITA 

PROÇESSO LICITA TÓRIO N° 044/2016- PMNC 
EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS N° 008/2016- PMNC 

Ref.: Contratação de empresa para Construção de uma Quadra Escolar Coberta 
Conv"nio MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO - Projeto Padrão FNDE. 

Declaramos que Leandro Rodrigues CPF n° 076.217.009-39 da proponente 
Leaidro Rodrigues - Constuções- ME , sob o CNPJ n° 15.151.222/0001-
82, devidamente credenciado, visitou o local da execução da obra, objeto da 
Tom da de Preços em epigrafe. 

Nova Cantu, Paraná, 04 de Outubro de 2.016.-

Prefeitura un ci al de Nova Cantu 
Sebastiã naldo Vilela 

Eng.o Civil CREA 19.3654-D/PR. 

Rua Bahia, 85 - Centro - Nova Cantu - P~ 

Fone (44) 3527-1281 Fax 3527-1363 - E-mail prefeitura@novacantu.pr.gov.br 

Www.novacantu.pr.gov.br 



"Paço Municipal Martin Krupek" 

N° 136/2016 

Certidão Negativa de débitos Municipais 

Certifico, para que produza os efeitos legais, que revendo os arquivos 
e registroá de lançamentos de impostos municipais do município de 
Nova Ganiu, Estado do Paraná, nada consta, sobre o lote de terras no 
03, subdivisão da chacará no 25- Remanescente, com 450,00 m2

, parte 
B, desta cidade de Nova Cantu, comarca de Campina da Lagoa- Pr. 
Não. h.av~rdo dividas até esta data de quaisquer impostos ou taxas 
mun1c1pa1l 

I 
Essa Certidão é válida por 60 (sessenta) dias a contar da data de emissão. 

E, por selr expressão de verdade, firmo o presente. 

No a Cantu-Pr, 04 de Outubro de 2016. 

REG ~ ··~OSSANTOS Respo~lo setor de Tributação 

Rua Bahia, 85- Centro- Nova Cantu - PR 

[

one (44) 3527-1281 Fax 3527-1363 - E-mail prefeitura@novacantu.pr.gov.br 

www.nol/acantu.pr.gol/.br 
----------
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LEANbRo RODRIGUES CONSTRUÇÕES- ME ~ <"'-~:~;;.:~~; 
Avemcla Joubert Agostmho de Ohve1ra n°.421 - centro- Nova Cantu - Pr. 'lgva c .. n.._,_,. 
CNPJ n~. 15.151.222/0001-82- CAD ICMS 906.81348-35 ~ 
Fone(44)35271062 

PARA 
PRJLFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTU 
COMI~SÃO DE LICITAÇÃO 
PROClESSO LICITA TÓRIO (LICITAÇÃO) N°. 044/2016 
TOMADA DE PREÇOS N°.08/2016 

DECLARAÇÃO 

Jj)eclaramos para fins de Processo Licitatório, que já encaminhamos 
documbntação necessária para Registro de Pessoa jurídica junto ao CREA 
conforme protocolo n°.22387/2016, estamos aguardando a liberação da 
Inspet 1 ria de Campo Mourão - Pr. 

l 

Nova Cantu- Pr., 28 de setembro de 2016 , 
, 

Leandro Rodrigues 
Representante legal da empresa 

15.151.222/0001-82' 
\.fANt)RO R00R1GtJES . CONSTRUÇÕES 

1-.v. JOibert -"'\IQUSttfttlo de 011'4etra. 
M" " Centro · CEP 87 .l30.000 

MoraCPIU Pf' ..J 
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Leandro Construcoes 

i.LJ ~ 

Leandro construções- ME <t._::::P~:iJ 
Av.joubert A. de Oliveira n° 421 -Centro- Nova Cantu- PR.- CEP: 87~ ~ 

CNPJ N.0 15.151.222/0001-82- Fone (044) 3527-1062- Fone Cel (044) 9119-9793 
E-mai I: construcoesrodrigues@outlook. com 

(ANEXO li) 

PROPONENTE: Leandro Construções - ME 
CNPJ: 15.151.222/0001-82 
PROCES~O LICITA TÓRIO No 044/2016 
EDITAL E TOMADA DE PREÇOS n° 008/2016 

DECLARACÃO DE IDONEIDADE 

Declaramos para os devidos fins de direito, na qualidade de proponente do 

procedimento licitatório, sob a modalidade - TOMADA DE PREÇOS n° 008/2016, instaurado 

pelo Municltpio de Nova Cantu, que não fomos declarados inidôneos para licitar ou contratar com 

o Poder Pú lico, em qualquer de suas esferas. 

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente. 

Carimbo CNPJ 

'i 5.151.222/0001·82.., 
LEANDRO RODRIGUES · CONSTRUÇ0ES 

Aw Jolt>.rt AugusUntto ~ Ollvetra. 
N° 5' Ctlltro CEP 87.330-000 

A V. Joubert A. de o)veira ,n° 421-Centro - C 



Leandro Comtrucoes 
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Leandro construções - ME ~:-~~N;f:~~: 
Av.joubert A. de Oliveira n° 421 -Centro - Nova Cantu- PR.- CEP: 8733~ 

CNPJ N.0 15.151.222/0001-82- Fone (044) 3527-1062- Fone Cel (044) 9119-9793 
E-mail: construcoesrodrigues@outlook.com 

(ANEXO UI) 

PROPONENTE: Leandro Construções - ME 
CNPJ: 15.151.222/0001-82 
PROCESSO LICITA TÓRIO N° 044/2016 
EDITAL E TOMADA DE PREÇOS n° 008/2016 

DECLARAÇÃO DE ENTREGA 

Declaramos para os devidos fins de direito, na qualidade de proponente do 

procedimen~o licitatório, sob a modalidade- TOMADA DE PREÇOS n° 008/2016 instaurado pelo 

Município tle Nova Cantu, que nos comprometemos a entregar os produtos ganhos por esta 

empresa, nds termos e nas condições do edital supra referenciado. 

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente. 

Nova Cantu, Paraná, 03 de Outubro de 2016. 

Carimbo CNP J 

'i 5.151.222/0001·82' 
lfANORO RODRIGUES · CONSTRUÇÕES 

AY Jolbtrt Auvu-tiriho de Ollve•ra. 
AV. Joubert A. de OI veira ,n° 421-Centro- CEP-87330-0ofJ~rf§wFe'âlml, ~fliN~esrodriques@out/ook. eom L.. ..... ca..w ~ ..J 



Leandro Construcoes Leandro construções - ME 
Av.joubert A. de Oliveira n° 421 -Centro - Nova Cantu - PR.- CEP: 87330-000 

CNPJ N.0 15.151.222/0001-82- Fone (044) 3527-1062- Fone Cel (044) 9119-9793 
E-mail : construcoesrodrigues@outlook.com 

(ANEXO IV) 

PROPONENTE: Leandro Construções - ME 
CNPJ: 1S.iSt.222/0001-82 
PROCESSp LICITA TÓRIO N° 044/2016 
EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS n° 008/2016 

DECLARACÃO 

Declaramos para os devidos fins de direito, na qualidade de proponente do 

procedimen~o licitatório, sob a modalidade- TOMADA DE PREÇOS no 008/2016 instaurado pelo 

Município ~e Nova Cantu, que a empresa proponente, não emprega menores 18 anos em trabalho 

noturno, perigoso ou insalubre e em qualquer trabalho, menores de 16 (dezesseis) anos, salvo na 

condição dl aprendiz, a partir de 14(quatorze) anos, em observância a Lei Federal 9854/99, que 

I 
acrescento o inciso V ao artigo 27 da Lei Federal 8666/93. 

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente. 

Nova Canto, Paraná, 03 de Outubro de 2016. 

~ 

Carimbo do CNPJ 

:"1 
15.151.22210001-82 

UES -CONSTRUÇÕES 

A v. Joubert A. de o J.veira ,n° 421-Centro - CEP-87330-000-N~ ~~fÜ......, ~~tmques@outlook. com 
N° 56 Ce1\tro CEP 8T l30"000 

Move c.Atu ~ ..J 



Leandro Construcoes 
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Leandro construções- ME ~'!~::~0 
Av.joubert A. de Oliveira n° 421 ·Centro - Nova Cantu- PR. - CEP: 87330-000 

CNPJ N.0 15.151.222/0001-82- Fone (044) 3527-1062- Fone Cel (044) 9119-9793 
E-mail: construcoesrodrigues@outlook.com 

j (ANEXO V) 

PROPON NTE: Leandro Construções - ME 
CNPJ: 15.151.222/0001-82 
PROCEssp LICITA TÓRIO No 044/2016 
EDITAL E TOMADA DE PREÇOS n° 008/2016 

DECLARACÃO 

Declaramos para os devidos fins de direito, na qualidade de proponente do 

procedimen o licitatório, sob a modalidade- TOMADA DE PREÇOS n° 008/2016 instaurado pelo 

Município 1e Nova Cantu, que a empresa proponente, conhece todos os termos da licitação, bem 

como tomol conhecimento de todas as especificações concernentes ao objeto da licitação, 

declarando Lnda que preencha todos os requisitos na habilitação. 

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente. 

Nova Canto, Paraná, 03 de Outubro de 2016. 

'15.151.222/0001-82' 
Carimbo do CNPJ LEANDRO RODRIGUES CONSlRUÇÕES 

AV. Joubert A. de Oliveira ,n° 421-Centro- CEP-87330-000-Nova Cantcmail:cons~-q,.@outlookljm 



Leandro Construcoes 
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Leandro construções - ME -;~;:.;f<---:~~-
Av.joubert A. de Oliveira n° 421 -Centro- Nova Cantu- PR.- CEP: 87330- <1 Can'.'-' 

CNPJ N.• 15.151.222/0001 -82 - Fone (044) 3527-1062- Fone Cel (044) 9119-9793 
E-mail: construcoesrodrigues@outlook.com 

(ANEXO VI) 

DECLARAÇÃO DE ENTREGA DE DOCUMENTOS 

PROPONENTE: Leandro Construções - ME 
CNPJ: 15.151.222/0001-82 
PROCESSO LICITATÓRIO No 044/2016 
EDITAL E TOMADA DE PREÇOS n° 008/2016 

Objeto Contratação de Empresa para Construção de Quadra Poliesportiva, coberta, 
com ve tiários - Projeto Padrão FNDE. 

O Representante Legal da Proponente, o Sr: Leandro Rodrigues, portador da 
Cédula de ;dentidade sob o n°10.340.855-5 , e CPF de n° 076.217.009-39 , declara que o 
mesmo recebeu do licitador toda a documentação relativa a licitação supramencionada. 

Nova Canto, Paraná, 03 de Outubro de 2016. 

Carimbo do CNP J 

'15.151.222/0001-82' 
LéANDRO RODRIGUES . CONSTRU OES 

~ 
~ 

AV. Joubert A. de OI veira ,n° 421-Centro- CEP-87330-000-/'.JWaJ~,~ttrJftetta;0tNetmr.iques@outlook.com ~ 

L "' " :.':"C.:p:!.,_ ..J ~ ~ 
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Leandro Cons coes Leandro construções - ME -;.:·;f~-:~.;,~ -
Av.joubert A. de Oliveira no 421 -Centro - Nova Cantu - PR. - CEP: 87330-000 

CNPJ N.0 15.151.222/0001-82- Fone (044) 3527-1062- Fone Cel (044) 9119-9793 
E-mail: construcoesrodrigues@outlook.com 

(ANEXO VII) 

ARAÇÃO DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE 

PROPON NTE: Leandro Construções - ME 
CNPJ: 15. 51.222/0001-82 
PROCESSp LICITATÓRIO N° 044/2016 
EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS n° 008/2016 

Á empresa: L andro Construções - ME, inscrita no CNPJ: 15.152.222/0001-82, por intermédio de 
seu representant~legal o Sr: Leandro Rodrigues, portador da Carteira de identidade no 10.340.855-5, e 
do CPF no 076. 17.009-39, DECLARADA, para fins os fins de direito, na qualidade de proponente do 
procedimento lic tatório, sob a modalidade Pregão Presencial no TOMADA DE PREÇO 008/2016 -
PMNC, que se enquadra como microempresa e empresa de pequeno porte, conforme conceito legal e 
fiscal de nosso o denamento pátrio, podendo usufruir os benefícios da Lei Complementar n° 123/2016. 

As informações cima é de inteira responsabilidade da declarante a veracidade das informações, 
sujeitando-se às enalidades legais. 

C.P.F: 076. 17.009-39 

R.G: 10.340 855-5 

Carimbo do CNPJ 

'i 5.151.222/0001 -82, 
lfANORO ROORIGtiES -CONSTRUÇÕES 

A.w. Jolbtrt Auguatlnho de Olrwira. 
H• 56 Ce:\tro CEP 87 .3~-000 

L. No•• cantu PR .J 

AV. Joubert A. de o) eira ,n° 421-Centro - CEP-87330-000-Nova Cantu,Email:construçõesrodrigues@outlook.com 



Para I 
PrefeitUI'Ia Municipal de Nova Cantu 
Comiss~o de Licitação 
Processo Li c itatório n°. 044/20 16 Tomada de Preços n°. 08/2016 

DECLARAÇÃO 

LEANDRO RODRIGUES - CONSTRUÇÕES - ME, estabelecido na 
Avenid Jolbert Augustinho de Oliveira, 56 centro em Nova Cantu- Pr., Inscrita no CNPJ 
sob o n~ 15.151.222/0001 -82 DECLARA à Prefeitura Municipal de Nova Cantu, que esta 
enquadrada como Microempresa e que é regularmente inscrita no SIMPLES NACIONAL, 
Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas 
Microe111presas e Empresas de Pequeno Porte- Simples Nacional, de que trata o art. 12 da 
Lei Co1 plementar n~ 123, de 14 de dezembro de 2006. 

Para esse efeito, a declarante informa que: 
I - preenche os seguintes requisitos: 

I a) conserva em boa ordem, pelo prazo de cinco anos, contado da data da 
emissã9, os documentos que comprovam a origem de suas receitas e a efetivação de suas 
despesas, bem assim a realização de quaisquer outros atos ou operações que venham a 
modificar sua s ituação patrimonial ; 

1 b) cumpre as obrigações acessórias a que está sujeita, em conformidade com 
a legislação pertinente; 

I' li - o signatário é representante legal desta empresa, assumindo o 
compromisso de informar à Secretaria da Receita Federal do Brasil e à pessoa jurídica 
pagadora, imediatamente, eventual desenquadramento da presente situação e está ciente de 
que a falsidade na prestação destas informações, sem prejuízo do disposto no art. 32 da Lei 
n° 9.430, de 1996, o sujeitará, juntamente com as demais pessoas que para ela concorrem, às 
penalid~des previstas na legislação criminal e tributária, relativas à falsidade ideológica (art. 
299 do Código Penal) e ao crime contra a ordem tributária (art. I ~ da Lei n~ 8.137, de 27 de 

dezemro de 1990). 

Nova Cantu Pr, 03 de outubro de 2016. 

l.!.e<aD!~-ttera n gues 
Titular / representante legal da empresa 

'15.151.222/0001 ·82, 
LeANDRO RODRIGUES · CONSTRUÇÕES 

Aw. Jolbert Auguattnho de O!Netta. 

L. 
N- 5I Certtro · CEP 17 aJO.OOO -...c.-. .. 
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Prefeitura Municipal de Nova can /t,L~:;;~~~~-~ 
ESTADO DO PARANA -:~·'"'T-- <"~ ' 

CNPJ 77.845.394/0001-03 Ova éànt\.\ · ~ 

ATA DE ABERTURA DE LICITAÇÃO 
PROCESSO LICITA TÓRIO N° 044/2016 

TOMADA DE PREÇO, na Forma PRESENCIAL n° 008/2016 

Às 09:00 hs (nove horas) do dia 06 de Outubro de 2016, na Sala de Reuniões da 
Prefeitura Municipal de Nova Cantu, reuniu-se o Pregoeiro Oficial da Prefeitura 
Municipal ! de Nova Cantu, e os membros da equipe de apoio, membros da 
Comissão die Licitações e Controle Interno com a finalidade de proceder a abertura 
dos enveldlpes e julgamento das propostas, da licitação acima referida o qual 
objetiva a Contratação Empresa para Construção de uma Quadra Escolar 
Coberta - Convênio Ministério da Educação - FNDE. Inicialmente, em 
conformidade com as disposições contidas no Edital, o Pregoeiro abriu a sessão 
pública, copstatou-se que compareceu 2 (duas) Empresas ao Certame, efetuando os 
credenciantentos e recebimentos dos envelopes, que teve como participante as 
empresas: I 

EMPRESA/CNPJ 
CONSTRUTORA PASTRO E CIA L TDA 
CNPJ 15.545 1 532/0001 -~1 
LEANDRO ONSTUÇOES- ME 
CNPJ 15.151 222/0001 -82 

Feito o Credenciamento, em seguida, o Pregoeiro recebeu os envelopes de n° 01 e 
02 das participantes, e deu início ao certame com a abertura do envelope da 
Habilitaçãol a Empresa CONSTRUTORA PASTRO E CIA LTDA - CNPJ 15.545.532/0001-
81, apresentou toda documentação exigida em Edital, no entanto a Empresa 
LEANDRO ~ONSTUÇÕES - ME - CNPJ 15.151.222/0001-82 não apresentou o ACERVO 
TECNICO I exigido no Edital, diante do ocorrido a Pregoeira juntamente com 
Equipe de Apoio e Controle Interno decidiram passar para o Jurídico analisar e dar 
o parecer e deixou aberto caso a Empresa concorrente queira apresentar impugnação 
dentro do prazo estabelecido de 2 (dois) dias. Não sendo aberto a proposta, a 
mesma fi cru definida para nova abertura no dia 14 de Outubro de 2016 as 
09h00min. 

Os pr~zos recursais deste processo licitatório obedecerão às normas contidas 
nas Leis 8.666/93 Lei das Licitações. 

Nada mais havendo a tratar, lavrou-se a presente ata que vai assinada pelo 
Pregoeira, fquipe de Apoio, Controle Interno e demais presentes. ~ 

Rua Bahia, 85 - Centro - CEP 87.330-000 - Nova Cantu - PR - E-Mail licitacao@novacantu.pr.gov.br 

~~ l 
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Prefeitura Municipal de Nova Canto ü----~~----r;· 
ESTADO DO PARANA 11ova C;;n~·;. -~ 

CNPJ n.845.394/0001-03 

Nova Cantu, Paraná, 06 de Outubro de 2.016. 

Pregoeiro ~.t,.~d~~ 
r ~ ----,....--, e)_ L...~ 

Equipe de Apoio: 1 

Controle I +er~ ~ I{ poiro .do- S.J,. 

Demais Participantes: 

Rua Bahia, 85- Centro- CEP 87.330-000 - Nova Cantu- PR- E-Maillicitacao@novacantu.pr.gov.br 



PARECER JURÍDICO 

De: ASSESSORIA JURIDICA 
Para:[ PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTU/PR 
Assuhto: Licitação - Modalidade Tomada de Preços 
Parecer n.0 0151/2016 
Data: 07/10/2016. 

À a~reciação deste Setor Jurídico..! para análise de Desclassificação da 
emp~esa LEANDRO CONSTUÇOES - ME, inscrita no CNPJ 
15.151.222/0001-82, neste ato representado por seu sócio gerente 
Leandro Rodrigues, residente nesta cidade de Nova Cantu, no Processo de 
Licit,ção n.o 044/2016- Modalidade Tomada de Preço n.o 008/2016. 

I No tocante ao edital e anexo, entendemos irregular a 
partibpação da referida empresa pela falta de apresentação de 
docJmentos (acervo técnico), devendo a empresa ser desclassificada 
vez (Jue está em desacordo com o edital e seus anexos, encontrando
se inapta a participação do certame. 

É o parecer. 



TOMADA DE PREÇOS N° 008/2016 

PROCESSO LICITA TÓRIO N° 044/2016 

PROPOSTA DE PREÇOS 

EMPRESA: CONSTRUTORA PASTRO E CIA L TOA, 
CNPJ: 10.54~. 532/0001-81 
ENDEREÇO: AV. YOLANDA LOUREIRO DE CARVALHO 
REP~ESENfANTE: SERGIO _ANTONIO PASTRO 
CPF. 727.15~. 729-00 RG. 3.536.269-0 
CONTA CO, RENTE: 574-1 AGÊNCIA: 3326 BANCO C.E.F 

A EmpresaJ acima citada apresenta a seguir a sua proposta de Preços para o 
Processo Licitatório em epigrafe, que trata da Conclusão da Construção de Quadra 
Poliesportiva, Coberta, com Vestiários, Padrão FNDE no município de Nova Cantu. 

I 
Item. Qtd l Unid. Descrição 

Preço Preço 
Unitário Total 

Conclusão da Construção de 

01 01 Unid 
Quadra Poliesportiva, Coberta, com 

403.575,31 403.575,31 
Vestiários, Padrão FNDE no 
município de Nova Cantu. 

Valor lob~l = R 403.575 31 uatrocentos e três mil uinhentos e setenta e 
cinco reais e trinta e um centavos . 

• Os paga entos serão efetuados de acordo com o contido no Edital em questão; 
• O prazo e execução da obra é de: 180 (cento e oitenta} dias; 
• Prazo de validade da proposta é de 60 (sessenta} dias; 
• O preço proposto contempla todas as despesas necessárias a execução do 

contrato, onforme edital de licitação; 

ltenciosamente, 

Ubiratã-PR, 05 de outubro de 2016. 

,<:__ , / 
\.~~ 

SERGIO ANTONiõPASfRO 
~ CP.E:-721.. 154.729-00 

RG: 3.53.6.269-0 

CONSTRUTORA PASTRO & CIA L T DA. 
C N P J n• 15.545.53210001-81 INSCRIÇÃO ESTADUAL. 9 O. 595.364-83 

Av Yolanda oureiro de Carvalho 635. Centro- Fone: (Oxx44) 3543-1636 CEP 85.440-000 • UBIRATÃ • PR 
E-mail. conengeconstru1ora@gmail.com 
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Obra: CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DE QUADRA COBERTA COM 

QQl!MIJ.~,~jfo VESTIÁRIO (25,80x38m) 

Município: NOVA CANTL ~- . .. 1 

Endereço: RUA NITERO , S/N° - CENTRO PAS7RO l.t23A EDITAL: 008/2016 
·-· -· ··- · -·- ~ - · - · - · - · -· -·-·-· -·-

ITEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNID. QUANT. 
VALOR 

TOTAL 
UNIT. 

I I 
1 SERVIÇOS PREL MINARES - EXECUTADO 

1 '1 Abrigo provisório cV pavimento para alojamento e depósito m2 12,00 105,00 EXECUT. 
1,2 Placa da obra - pa~rão governo federal m2 3,00 525,00 EXECUT. 
1,3 Locação da obra - !execução de gabarito m2 861,56 2,12 EXECUT. 
1.4 Instalações provis~rias de esgoto un 1,00 521,00 EXECUT. 
1 5 Instalações provis~prias de energia un 1,00 458,00 EXECUT. 
1.6 Instalações provis~prias de água un 1,00 260,00 EXECUT. 

Subtotal item 1 ,. 
MOVIMENTO DE tERRA-EXECUTADO 

f-; 
'"• . Escavação manua~ solo de 1 a.cat. prof. até 1.50m m3 54,00 19,38 EXECUT. 
212 Aterro c/ compact~ção manual s/ controle, mat. c/ ~uisição m3 295,00 3,12 EXECUT. 
2,3 Reaterro c/ compa~tação manual s/ controle, material da vala m3 37,40 5,18 EXECUT. 
214 Carga manual de ~ntulho em caminhão basculante m3 15,00 19,18 EXECUT. 
25 Transporte de mat ~rial, exceto rocha em caminhão até 10km m3 15,00 15,49 EXECUT. 

Subtotal item 2 
~ INFRAESTRUTUF ~-EXECUTADO 

3,1 SAPATAS 
!' 3.1.1 Lastro de concretc magro traço 1:4:8, espessura 5 em, preparo mecânico m2 15,00 46,88 EXECUT. 

3.1.2 Forma plana chap~ compensada plastificada, esp.= 12mm util. Sx m2 26,60 32,00 EXECUT. 
3.1.3 Concreto armado ck 25 MPa, usinado, inclusive lançamento m3 6,30 830,00 EXECUT. 
3.2 VlGAS. 6ALO~N ES 

3.2.1 Forma plana chap ~compensada plastificada, esp.= 12mm uti l. 5x ~ 260,60 32,00 EXECUT. 
3.2.2 Concreto armado ck 25 MPa, usinado, inclusive lançamento m3 34,30 830,00 EXECUT. 
3.2.3 lmpermeabilizaçã~ com tinta betuminosa em funda_ç_ões m2 72,00 7,50 EXECUT. 

f- Subtotal item 3 
SUPERESTRUTU RA - EXECUTADO 

4.1 PILARES 

4.1.1 Forma plana chap a compensada plastificada, esp.= 12mm util. 5x m2 185,50 32,00 EXECUT. 

4. ~ .2 Concreto armado ck 25 MPa, usinado, inclusive lançamento m3 18,00 830,00 EXECUT. 

4.2 VIGAS 

4.2.1 Forma plana chap a compensada plastificada, esp.= 12mm util. 5x ~ 110,00 32,00 EXECUT. 

4.2.2- Concreto armado ck 25 MPa, usinado, inclusive lanyamento m3 7,50 830,00 EXECUT. 
4.3 LAJE PREMOLDJ DA 

4.8.1 
Laje premoldada ~ ara forro (e=12cm), inclusive capeamento (e=4cm) e m2 88,60 45,20 EXECUT. 
escoramento 

Subtotal item 4 
b PAREDES E PAifl ÉIS -EXECUTADO PARCIAL 

5.1 
Alvenaria de tijolo cerâmico (9x19x24)cm, e= 0,09m, com argamassa m2 331,00 35,00 EXECUT. 
(traço 1 :2:8 - cime nto/cal/areia), junta de 2,0cm 

~.2 Alvenaria de tijolo cerâmico (9x19x24 )em, e= O, 19m, com argamassa m2 32,07 45,00 1.443,27 
!(traço 1:2:8 - cime hto/callareia), junta de 2,0cm 

d~3 Alvenaria de tijolo cerâmico maciço (4x9x17), esp = 0,04m, com m2 28,00 50,38 1.410,64 
argamasse (traço 1 :2:8- cimento/cal/areia), junta de 2,0cm l.n ~ 

li 
li 
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Elemento vazado de concreto (40x40x7cm) assentados com argamassa "' 5.4 m2 ~~1-8,00 708~\ (imento e areia traço 1 :3) 6,00 

Elemento vazado le concreto (50x50x1 Ocm) anti-chuva assentados com 
,(') ..., 

5.5 m2 148,10 . -~~ - --r-

argamassa (iment e areia traço 1 :3) , o9,5~r--J D 1 o .. 3_~~·.8f 
_I Subtot'a}.{tem 6 13.86~1 
$ COBERTURA 

I "' ' / 
6.1 Estrutura de aço e In arco vão de 30m m2 1.114,00 101,01 112.525,14 
6.2 Telha metálica emichapa galvanizada e-0.5mm m2 1.114,00 24,12 26.869,68 

7 ESQUADRIAS 
Subtotal item 6 139.394,82 

7.1 Porta de madeira~1 ,00x2 ,1 0 m) com bandeira (1,00x0,80 m)- inclusive 
ferragens, confor e projeto de esquadrias und 2,00 512,12 1.024,24 

7.2 Porta de madeira (P,90x2, 1Om)- inclusive ferragens, conforme projeto 
und 1,00 312,15 312,15 de esquadrias 

7,3 Porta de madeira l Banheiros e Sanitários (0,60 m) completa inclusive 
targeta metálica und 4,00 158,65 634,60 

7.4 Porta de madeira ~anheiros e Sanitários (0,80 m) completa inclusive 
und 2,00 278,14 556,28 targeta metálica - C PNE 

Subtotal item 7 2.527,27 
8 REVESTIMENTO$ 

r · Chapisco c/ arga1assa de cimento e areia s/ peneirar traço 1:3 esp.= m2 960,10 5,63 5.405,36 Smm p/ parede 
r-a:2 Embaço c/ argam~ssa de cimento e areia s/ peneirar, traço 1:7 m2 409,10 21 ,88 8.951 ,11 

8.3 
Reboco e/argamassa pré-fabricada, adesivo de alta resistência p/tinta 
epóxi esp= 5mm pfparede 

m2 551,00 20,45 11.267,95 

8,4 
Revestimento cer~ mico de paredes PEI IV - cerâmica 20 x 20 em - incl. m2 328,00 26,80 8.790,40 rejunte - conforme I projeto 

8.5 
Revestimento cer~ mico de paredes PEI IV -cerâmica 1 O x 1 O em - incl. m2 81 ,10 22,45 1.820,70 rejunte - conforme projeto 

I Subtotal item 8 36.235,52 
9 PISOS I 

9.1 Lastro de brita graduada apiloada (esp.=6 em) m2 633,20 6,06 3.837,19 
9.2 Piso em concreto :~rmado com tela e juntas de dilatação (esp.=10cm) m2 633,20 46,32 29.329,82 

9.3 Piso em concreto imples desempolado (esp.=5cm), inclusive contrapiso m2 195,40 28,45 5.559,1 3 

9.4 
Junta de retração, serrada com disco diamantado, para pavimentos em 

m 627,05 14,50 9.092,23 
placa de concreto profund.= Sem, inclusive preenchimento com mastique 

~·I Piso cerâmico esr raltado PEI V - 33 x 33 em - incl. rejunte - conforme m2 62,50 42,50 2.656,25 
• I projeto 

Subtotal item 9 50.474,62 
10 PINTURA 

10.1 Aplicação de selaÍ1or acrílico ~ 847,20 6,48 5.489,86 
10.2 Demarcação de q~adra com tinta acrílica m 360,00 7,81 2.811 ,60 

10.3 
Emassamento de superfície, com aplicação de 02 demãos de massa m2 88,60 15,80 1.399,88 
acrílica 

10.4 Esmalte sintético 9m estrutura de aço carbono 50 micra com revólver m2 1.114,00 14,98 16.687,72 

10.5 
Pintura c/ primer E poxi em estrutura de aço carbono 25 micra com m2 1.114,00 8,54 9.513.56 
revólver 

10.6 Pintura de acabarrento com aplicação de 02 demaõs de tinta acrílica m2 847,20 17,81 15.088,63 
10.7 Pintura de piso cqm tinta à base de resina epóxi m2 480,00 33,49 16.075,20 
10.8 Pintura em tinta PVA latex (02 demãos}, inclusive emassamento m2 476,00 11 ,09 5.278,84 

I Subtotal item 1 O 72.345,_29 

'1 INSTALAÇÕES~ IDRÁULICAS 
11 .1 Adaptador soldáv 91 curto c/ bolsa-rosca para registro 20 mm - 1/2" un 4,00 4,66 18,64 
11.2 Adaptador soldáv ai curto c/ bolsa-rosca para registro 25 mm - 3/4" un 12,00 4,76 57,12 
11.3 Adaptador soldáv~l curto c/ bolsa-rosca para registro 32 mm - 1" un 400 5,30 21,20 

11.4 Adaptador soldável curto c/ bolsa-rosca para registro 50 mm -1.1/2" un 4,00 9,10 36,40 
"' 
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11 .5 Bucha de redução lsoldável curta 50 mm - 40 mm un 2,00 4,95 9,90 - ._ 
11 .6 Bucha de redução !soldável longa 40 mm - 25 mm un 2,00 6,43 ,~86_ -- 11 

11.7 Caixa d 'água em fibra de vidro- cap. 3.000 litros un 1,00 1~so.cro Ã-350,00 
11 .8 Engate flexível plástico un 10,00 1e.53.~ t;L/165,30 
11 .9 Flange para caixa ~água 25 mm un 3,00 12~ ). 38,25 

11 .10 Flange para caixa ~água 50 mm un 2,00 29,10' ~-58,20 

11.11 Joelho 90° soldáv~l 25 mm un 11 ,00 5,50 60,50 
11 .12 Joelho 90° soldáv~l 32 mm un 6,00 6,70 40,20 
11 '13 Joelho 90° soldáv~l 50 mm un 8,00 11 ,05 88,40 
11 .14 Joelho 90° soldáv~l com bucha de latão - 20 mm - 1/2" un 2,00 11,05 22,10 
11 115 Joelho de reduçãol90° soldável 32 mm - 25 mm un 4,00 7,81 31 ,24 
11 !16 Joelho de redução 90° soldável com bucha de latão 25 mm - 1/2" un 16,00 10,74 171,84 
11 117 Luva de redução spldável 40 mm - 32 mm un 4,00 4,90 19,60 
11 ,18 Luva de redução spldável 50 mm - 20 mm un 2,00 4,88 9,76 
11 119 Luva soldável 32 rnm un 4,00 4,89 19,56 
11120 Luva soldável con1 rosca - 3/4" un 8,00 5,44 43,52 
11121 Registro de gavetà c/ canopla cromada (1 ") un 2,00 86,06 172,12 
11,22 Registro de gaveta c/ canopla cromada (1.1/2") un 2,00 139,24 278,48 
11 .23 Registro de gaveta c/ canopla cromada (1/2") un 2,00 73,65 147,30 
11.24 Registro de gaveta c/ canopla cromada (3/4") un 2,00 74,74 149,48 
~.25 Registro de pressão c/ canopla cromada (3/4") un 8,00 75,36 602,88 
1' . Tê 90° soldável - 45 mm un 5,00 5,30 26,50 
~.27 Tê 90° soldável - 40 mm un 8,00 10,19 81 ,52 
n t28 Tê 90° soláável - Omm ---- -- ~ un 4,00 12,23 48,92 
11.29 Tê de redução 90< soldável 32 mm - 25 mm un 4,00 6,33 25,32 
11 .30 Tê de redução 90< soldável 50 mm - 40 mm un 2,00 11 ,85 23,70 
11.31 Torneira cromada para lavatório 1/2" un 8,00 44,78 358,24 
11 .32 Torneira de bóia !=/caixa d'aQua em pvc d = 3/4" un 1,00 54,49 54,49 
11 .33 Tubo PVC rígido ~oldável - 20 mm m 27,00 12,85 346,95 
11.34 Tubo PVC rígido ~oldável - 25 mm m 38,00 15,34 582,92 
11 .35 Tubo PVC rígido soldável - 32 mm m 28,00 46,41 1.299,48 
11.36 Tubo PVC rígido soldável - 40 mm m 14,00 26,00 364,00 
11 .37 Tubo PVC rígido soldável - 50 mm m 36,00 29,98 1.079,28 
11 .38 União soldável - 20 mm un 6,00 5,69 34,14 
11 .39 União soldável - ~O mm un 2,00 11 '14 22,28 

Vaso sanitario pia deficientes físicos para válvula de descarga, em 
11.40 louca branca, co acessórios, inclusive assento, conjunto de fixação, un 2,00 303,85 607,70 

anel de vedação, , ubo PVC de ligação 

1 .. 1 
Vaso sanitario sif1nado, para válvula de descarga, em louca branca, com 

4,00 235,98 943,92 acessórios, inclus

1

ive assento plástico, anel de vedação, tubo PVC de un 
ligação 

Subtotal item 11 9.524,21 

u INSTALAÇÕES~ ANITÁRIAS 
12.1 Bucha de reduçãq longa 50 mm - 40 mm un 5,00 4,29 21 ,45 

12.2 Caixa de inspeçã~ de esgoto sifonada (60x60 em) un 4,00 170,79 683,16 

12.3 Caixa sifonada (1POx100x50 mm) un 6,00 38,53 231 ,18 

12.4 Caixa sifonada (150x1 50x50 mm) un 4,00 34,00 136,00 

12.5 Curva 90° curta - ~O mm un 14,00 5,96 83,44 

12.6 Fossa séptica, em concreto armado, (d 2,50 x h 12,00) un 1,00 11.545,36 11.545,36 

12.7 Joelho 45° - 40 mrn un 3,00 8,79 26,37 

12.8 Joelho 45° -50 mrn un 6,00 10,59 63,54 

12.9 Joelho 90° - 100 mm un 7,00 20,14 140,98 

12.10 Joelho 90° c/ anel p/ esgoto secundário 40 mm - 1.1/2" un 10,00 6,06 60,60 

12.11 Junção simples 1 O mm - 100 mm un 5,00 29,14 145,70 

12.12 Junção simples 1 O mm - 50 mm un 6,00 28,50 171,00 

12.13 Junção simples 5 mm -50 mm un 8,00 13,09 104,72 

12.14 Sifão de copo pa~a pia e lavatório 1" - 1.1/2" un 9,00 22,35 201 '1 5 
12.15 Sumidouro em ai enaria (d 2,30 x h 6,00) un 1,00 4.137,50 4.137,50 

12.16 Tê sanitário 100 lnm- 50 mm . l.g) 1,00 22,13 22,13 

-~ 
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12 17 Tubo PVC ponta e bolsa c/ virola - 50 mm 

-~ .... 
m 3,00 Q,98 .&5,94 'Y 

12.18 Tubo rígido c/ pon a lisa 100 mm m 35,00 t~, 9(l. N .,._"8s6:5o 
12 19 Tubo rígido c/ pon a lisa 40 mm m 20,00 VA9 .,v, ~~,BO- . 
12.20 Tubo rígido c/ pon a lisa 50 mm m 17,00 1~ga- ·· 203,9tf'/ 
12.21 Válvula para lavatório e tamque 1" un 9,00 1 2,8~· -~ 

13 DRENAGEM PLUVtAL 
Subtotal item 12 19.156,10 

13.1 Calha em chapa d~ aço galvanizado no 24 m 72,00 30,18 2.172,96 
13.2 Tubo de queda - agua pluvial DN- 150 mm m 20,00 91 ,74 1.834,80 
13.3 Joelho PVC 90° d+-150 mm - tubulação pluvial m 4,00 27,00 108,00 

1~.4 Ralo hemisférico t po "abacaxi" com tela de aço com funil de saída cônico un 4,00 31 ,89 127,56 

13.5 
Canaleta de concr ~to c/ tampa removível em chapa de aço (0,25 x 0,25 x 

72,00 138,10 9.943,20 0,25m) m 

I Subtotal item 13 14.186,52 
14 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 127/220 

14.1 Condulete em alumínio tipo T de 3/4", inclusive acessórios un 5,00 17,03 85,1 5 
14.2 Condulete em alumínio tipo L de 3/4", inclusive acessórios un 5,00 15,76 78,80 
14.3 Condulete em alumínio tipo TA de 3/4", inclusive acessórios un 4,00 17,03 68,12 
14.4 Condulete em alumínio tipo XA de 3/4", inclusive acessórios un 1,00 18,21 18,21 
~4.5 Caixa de PVC 4><2:'', inclusive espelho un 16,00 9,73 155,68 

1 Caixa PVC octogonal 4x4" un 7,00 13,59 95,1 3 r---
Condutor de cobr4 unipolar, isolação em PVC/70°C, camada de proteção 

14.7 em PVC, não pro agador de chamas, classe de tensão 750V, m 190,00 2,69 511 I 1 o 
encordoamento clf)sse 5, flexível, com seção 2,5 mm2 

Condutor de cobre unipolar, isolação em PVC/70°C, camada de proteção 
14.8 em PVC, não pro~ agador de chamas, classe de tensão 750V, m 820,00 3,93 3.222,60 

encordoamento cl asse 5, flexível, com seção 4 mm2 

14.9 
Condutor de cobref unipolar, isolação em PVC/70°C, camada de proteção 

14,00 9,38 em PVC, não pro~agador de chamas, classe de tensão 750V, m 131,32 
encordoamento classe 5, flexível, com seção 16 mm2 

Condutor de cobre unipolar, isolação em PVC/90°C, camada de proteção 
14.10 em PVC, não proRagador de chamas, classe de tensão 1 OOOV, 

encordoamento c·l~sse 5, flexível, com seção 35 mm2 

m 41,00 20,76 851 ,16 

14.11 T amada 2p + t de embutir, 1 O A, completa un 2,00 12,95 25,90 
14.12 Tomada 2p + t para piso, 10 A, completa un 1,00 43,88 43,88 
14.1 3 Interruptor 1 tecla simples un 7,00 10,48 73,36 
1{14 Disjuntor termom< ,gnetico monopolar 10 A, padrão DIN (linha branca) un 5,00 13,41 67,05 
1<i 15 Disjuntor termom< ,gnetico binopolar 20 A, padrão DIN (linha branca) un 5,00 53,10 265,50 

' Disjuntor termomé ,gnetico binopolar 25 A, padrão DIN (linha branca) '\ .6 un 8,00 53,10 424,80 
14.17 Disjuntor termom< 1gnetico triopolar 150 A, Radrão DIN (linha branca} un 2,00 261,44 522,88 
14.18 Disjuntor termom< 1gnetico triopolar 175 A, padrão DIN (linha branca) un 1,00 337,50 337,50 
14.19 Dispositivo residu ai diferencial - DR 125A In 30 mA un 1,00 170,54 170,54 

Quadro de distrib~ição de embutir, com barramento, em chapa de aço, 
14.20 para 4 disjuntore~ unipolares + 8 bipolares + 1 tripolar + 1 DR, padrão un 1,00 169,95 169,95 

europeu (linha branca), exclusive disjuntores 
Quadro de distribuição de embutir, com barramento, em chapa de aço, 

14.21 para 1 disjuntor uhipolar + 5 bipolares + 2 tripolares, padrão europeu un 1,00 243,55 243,55 
!(linha branca), ex lusive disjuntores 

14.22 Eletroduto de pvc rígido roscável, 1 ", inclusive curvas m 22,00 12,26 269,72 
14.23 Eletroduto de pvc rígido roscável, 3/4", inclusive curvas m 32,00 10,94 350,08 
14.24 Eletroduto de pvc' rígido roscável, 1.1/2", inclusive curvas m 22,00 19,76 434,72 
14.25 Eletroduto de ferr p galvanizado d= 3/4" - inclusive braçadeiras m 86,00 19,80 1.702,80 
14.26 Eletroduto de ferr p galvanizado d= 1" - inclusive braçadeiras m 17,00 20,84 354,28 
14.27 Eletroduto de ferrp galvanizado d= 1.1/2" - inclusive braçadeiras m 34,00 35,08 1.192,72 

14.28 
Luminária calha ~~brepor p/lamp.fluorescente 2x40w, completa, 
incl.reator eletron)co e lampadas 

un 6,00 91,66 549,96 

14.29 
Luminária calha ~obrepor p/lamp.fluorescente 1 x40w, completa, 
incl.reator eletronico e lampadas 

,un 1,00 66,51 66,51 
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/ 4.1 ... -::; \ 

Luminária blindadL p/ alta pressão, linha industrial projetor hermético 
~ -

'~85" . di) 14.30 un 15,00 2 $8L· para lâmpada de 1
1 
z mista de 500 W, com proteção da lâmpada -\ ~~ ~j 

~ -

) 
Subtotal ite'h:r~ ~ 16.521,1J(j 

1:$ SISTEMA DE PRC TECÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA) - Cal"..;...-_., 
15.1 Caixa de inspeçãc 30x30x40 em com tam_Qa de ferro fundido un 5,00 86,98 434,90 
15.2 Conectar de bronz~ para haste 5/8" un 12,00 11 ,64 139,68 
15.3 Cordoalha de cobqe nu 35 mm2 un 24,00 34,50 828,00 
15.4 Haste tipo Coopperweld 5/8" - 3m un 5,00 41,88 209,40 
15.5 Tubo PVC 40 mm un 18,00 13,33 239,94 
1S.6 Terminal de press~o tipo prensa com 4 parafusos un 5,00 32,06 160,30 

I Subtotal item 15 2.012,22 
16 SERVIÇOS DIVERSOS 

16.1 
Alambrado com teta de arame galvanizado fio 12 bwg, malha 2", 
revestido em pvc, fixada com tubos de ferro galvanizado 2" 

m2 147,00 102,40 15.052,80 

16.2 
Portão em tubo defferro galvanizado 2" e tela de arame galvanizado fio 
12 bwg, malha 2", evestido em pvc, inclusive dobradiças e fechadura 

un 4,00 945,00 3.780,00 

16.3 
Bancada em grani o cinza andorinha para lavatório com testeiras -

m 4,80 229,04 1.099,39 espessura 2cm, la ura 50 em, conforme projeto 

1 r • Banco de concretd armado polido (1=0,45m) sem arestas, conforme 
m 4,80 171,18 821,66 

~ 
I projeto 

16.5 
Barra de apoio para deficiente em ferro galvanizado de 11 /2", I = 140cm 

un 2,00 107,00 214,00 
(lavatório), inclusi\(e parafusos de fix~ão e pintura 

16.6 
Barra de apoio par deficiente em ferro galvanizado de 11/2", 1 =soem 
(bacia sanitária e ictório), inclusive parafusos de fixação e pintura 

un 8,00 58,98 471,84 

16.7 Espelho plano 4mm m2 4,50 271,78 1.223,01 
16.8 Estrutura metálica c/ tabelas de basguete cj 1,00 2.450,00 2.450,00 
16.9 Estrutura metálica de traves de futsal cj 1,00 1.150,00 1.150,00 

16.10 Estrutura metálicalp/ rede de voley cj 1,00 428,19 428,19 
16 11 Soleira em granito! cinza andorinha, I = 15 em, e = 2 em m 2,90 36,46 105,73 
16.12 Limpeza geral m2 861,56 1,78 1.533,58 

Subtotal item 16 28.330,21 

I VALOR TOTAL DA OBRA= R$ 403.575,31 

r 
Ub ratã-PR, 05 de outubr~ de 2016. -· 

S\~; }~; 
Ef\ Go CIVIL - SERGIO ANTONTO"PAS'TRO 

""'CRE~.780/D 

li 
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CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO 

OBRA: CONCLUSÃO QUADRA COBERTA COM VERSTIÁRIOS- PADRÃO FNDE. 4QNJ11JIA10RA MUN.: Nova Cantu-Pr. 
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTU 
TIPO DE OBRA: CONCLUSÃO QUADRA COBERTA COM VESTIÁROS- PADRÃO FNDE. PAS7R.O I. (J,:JA f-- -

·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-
ITEM DISCRIMINAÇÃO 

P A R C E L A S ( DIAS) 
30 DD 6000 90 DD 120 DD 150 DO 180 DD TOTAL % 

R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % ITEM ITEM 

5 
PAREDES E PAINEIS- EXECUTADO 6.933,36 50,00% 6.933,35 50,00% 13.866,71 
PARCIAL 

6 COBERTURA 48.788,19 35,00% 48.788,19 35,00% 41.818,44 30,00% 139.394,82 
7 ESQUADRIAS 1.263,64 50,00% 1.263,63 50,00% 2.527,27 
8 REVESTIMENTOS 12.682,43 35,00% 12.682,43 35,00% 10.870,66 30,00% 36.235,52 
9 PISOS 12.618,66 25,00% 12.618,66 25,00% 12.618,66 25,00% 12.618,64 25,00% 50.474,62 
10 PINTURA 18.086,32 25,00% 18.086,32 25,00% 18.086,32 25,00% 18.085,31 25,00% 72.345,29 
11 INSTALAÇÕES HIRAULICAS 2.381,05 25,00% 2.381,05 25,00% 2.381 ,06 25,00% 2.381,05 25,00% 9.524,21 5,92% 
12 INSTALAÇÃOES SANITARIAS 6.704,64 35,00% 6.704,64 35,00% 5.746,82 30,00% 19.156,10 
13 DRENAGEM PLUVIAL 4.965,28 35,00% 4.965,28 35,00% 4.255,96 30,00% 14.186,52 7,21% 

14 INSTALAÇÕES ELETRICAS 127/220V 5.432,64 35,00% 5.432,64 35,00% 4.656,54 30,00% 15.521,82 5,51% 

15 
SISTEMA DE PROTEÇÃO C. 

2.012,22 100,00% 2.012,22 3,23% 
DESCARGAS ATMOSFERICAS 

16 SERVIÇOS DIVERSOS. 14.165,10 50,00% 14.165,11 50,00% 28.330,21 48,81% 

TOTAL 

VALOR DAS PARCELAS 56.985,19 114,12% 71.984,88 17,84% 74.904,47 18,56% 62.871,03 15,58% 77.036,10 19,08% 59.792,62 14,81% 100,00% 

TOTAL ACUMULADO DAS PARCELAS 56.985,19 14,12% 128.970,07 31,96% 203.874,54 76,01% 266.745,57 100,00% 343.781,67 403.575,31 100,00% 

/ 
Ubiratã.PR, 05 de outubro de 2016. 

// 

' / 
c:.·~ )~ 

ENGo CIVIL - SERGIO ANTONIO PASTRO 
L CRE'A- FtR-20.780/D é··r-... ~ .~ _,.,. .. -.' ., '/) '\ 

r- .. 

J 
' 

~b ) 

' ·- ..;., ~ '\'-> ~ .. · 
', \- ~I 
I I ~ 
I I f'\ 

~\ ~'ic,\-



Prefeitura Municipal de Nova Canto 
ESTADO DO PARANA 

CNPJ 71.845.394/0001-03 

ATA DE ABERTURA DE LICITAÇÃO 
PROCESSO LICITA TÓRIO N° 044/2016 

T?MADA DE PREÇO, na Forma PRESENCIAL no 008/2016 

Às 09:00 ~s (nove horas) do dia 14 de Outubro de 2016, na Sala de Reuniões da 
Prefeitura Municipal de Nova Cantu, reuniu-se o Pregoeiro Oficial da Prefeitura 
Municipal I de Nova Cantu, e os membros da equipe de apoio, membros da 
Comissão de Licitações e Controle Interno com a fmalidade de dar seguimento na 
sessão Pú*ica para abertura dos envelopes das propostas, da licitação acima 
referida o I qual objetiva a Contratação Empresa para Construção de uma 
Quadra Escolar Coberta - Convênio Ministério da Educação - FNDE. 
Inicialmen~e, em conformidade com as disposições contidas no Edital, o Pregoeiro 
abriu a ses,ão pública: 

Reaberta a sessão de posse do Parecer Jurídico com manifestação pela 
irregularidáde de participação da Empresa Leandro Construções - ME devido a 
não apreseftação de documentos necessários a habilitação (Acervo Técnico) assim 
a referida efpresa fica desclassificada de participar da presente licitação. 

Dando seguimento foi aberto o envelope da única empresa habilitada 
(Construt 1 ra Pastro e Cia Ltda) a qual apresentou a proposta no valor R$ 
403.575,31 conforme proposta e planilha orçamentária anexo ao processo. 

Nada mais havendo a tratar, lavrou-se a presente ata que vai assinada pelo 
Pregoeira, Equipe de Apoio, Controle Interno e demais presentes. 

Pregoeiro 

Equipe de poio: ~ J ' 
Controle In erno: ~~ 

Nova Cantu, Paraná, 14 de Outubro de 2.016. 

Rua Bahia, 85 - Centro - CEP 87.330-000 - Nova Cantu- PR- E-Maillicitacao@novacantu.pr.gov.br 



Prefeitura Municipal de Nova 
Estado do Paraná 

CNPJ N° 77.845.394/0001-03 

ASSESSORIA JURÍDICA 

PARECER JURÍDICO DE HOMOLOGAÇÃO N° 044/2016 

Processo n° 044/2016 
Súmula: 1. Processo Administrativo de Construção de 01 Quadra 
Escolar Poliesportiva, Coberta, com Vestiários - 980,40 M2 -

Projeto Padrão FNDE. 2. Licitação na modalidade TOMADA DE 
PREÇO. Cumprimento de exigências legais no procedimento de 
licitação. Licitação apta à homologação. 

1 - REL~ TÓRIO 

Versa o presente expediente sobre Construção de 01 Quadra Escolar Poliesportiva, 
Coberta, com Vestiários- 980,40 M 2

- Projeto Padrão FNDE. 

O processo foi enviado concluso a esta Assessoria Jurídica, para emissão de Parecer 
Jurídico para homologação. 

2 - DAjÁLISE 

o resultado da análise do processo pode ser sintetizado da seguinte forma: 

RIEQUISITOS 

I 

FUNDAMENTOS SITUAÇÃO NO 

I 
RECOMENDAÇÃO 

PROCESSO 
PÁGINA 

Existência de abertura formal de Art. 3 8 caput da Lei sim 

li 
-

processo administrativo, autuado e 8.666/93 
protocolado 

Numeração I das páginas do Art. 3 8 caput da Lei Sim 

I 
-

processo 8.666/93 

Clareza, objetividade e justificativa Art. 38 caput da Lei sim 

li 
-

na elaboração do objeto 8.666/93 

Realização Ide ampla pesquisa de arts. 7°, § 2°, inciso III, sim -Plano de Trabalho 
preços no mercado, a fim de e 43, incisos IV e V, Aprovado pelo 

"tim" O rsto do objeto a Se< todos da Lei 8.666/1993 departamento de 
adquirido, definir os recursos engenharia do município 
orçamentár os suficientes para a de Nova Cantu. 
cobertura d

1
as despesas contratuais 

e servir de balizamento para a 
análise das.bropostas dos licitantes, 

Indicação dos recursos para a Art. 38 caput da Lei 

I 
sim 

li 
-

despesa 8.666/93 

Autorizaçã1 da Autoridade Art. 38 caput da Lei sim 

I 

-
competente sob a ótica da 8.666/93 c/c Art. I o § 
oportunida1e, conveniência e l 0 daLei 

~ relevância para o interesse público Comp lementar Federal 
n° 101 /2000 

& 

I 

I 
I 

I 

I 

I 



CNPJ N° 77.845.394/0001-03 

I Conformidlde do Edital 

I 
Artigo 40 da Lei 

I 
sim 

I 
-

8.666/93 

Ato de designação da comissão de Art. 38 inc. III da Lei sim 

I 

-
licitação, do leiloeiro 8.666/93 
administrativo ou oficial, ou do 
responsáve~ pelo convite 

Comprova1te das publicações do Art. 38 inc. 11 da Lei -
edital resu~ido, na forma do art. 21 8.666/93 
da Lei 8.~66/93; da entrega do sim 
convite. Inciso V do Art. 4 da 
Conforme inciso V do Art. 4 da Lei Lei 10.520/93 
10.520/93 

Cumprimerlto dos prazos 
de li Art. 21 da lei 8.666/93 

li 
sim 

li 
-

_publicação/aviso 

Legalidade das propostas e dos Art. 38 inc. IV e 43 da 

I 
sim -

documental que as instruírem e sua Lei 8.666/93 
consonânci com o Edital 

Conformidade das Atas e Art. 3 8 inc. V da Lei 

I 
sim -

deliberações da Comissão 8.666/93 
Julgadora I 
Pertinência I do ramo da Empresa Art. 22 § 3° da Lei 

I 
sim 

li 
-

com o objeto da Licitação 8.666/93 

I Parecer de tbertura 
I 

Art. 38 inc. VI da Lei 

I 
sim 

I 
-

8.666/93 

Recursos eventualmente Art. 38 inc. VII da Lei não 

I 

-
apresentados pelos licitantes e 8.666/93 
respectivas I manifestações e 
decisões 

I -
3 - CONILUSAO 

Para exame e parecer desta assessoria jurídica, o Chefe do Departamento de Licitações e 
Compras remeteu o Processo Administrativo epigrafado, versando sobre licitação pública na 
modalida~e TOMADA DE PREÇOS, cujo objeto é a Construção de 01 Quadra Escolar 
Poliespo~tiva, Coberta, com Vestiários- 980,40 M2

- Projeto Padrão FNDE. 

A lmatéria é trazida à apreciação jurídica com amparo no art. 38, inc. VI, da Lei de 
Licitações e Contratos Administrativos. O objeto do presente parecer encerra o exame dos atos 
procedimentais realizados na fase externa da licitação. 

eLo não sejam atendidas as prescrições legais, tratando-se de atos insanáveis, o parecer 
recomendb-á a invalidação do procedimento ou de tão somente dos atos específicos glosados. 

H~vendo irregularidades sanáveis, o processo segue ao Pregoeiro/Equipe de Apoio para 
corrigir as não conformidades, retomando ao Jurídico quando as exigências forem integralmente 
cumpridas. Havendo descumprimento de condiçõ es de menor relevância, o parecer pela 
homolog~ção será condicional à correção/preenchimento dos elementos apontados como 
insuficie~es, sendo o caso. Poderão ser feitas, ainda, re o endações a serem observadas nos 
certames 

1 

indouros. 

l 

I 

I 

I 

I 

I 
I 

I 
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Feitas as considerações iniciais, passo ao exame de estilo. 

Compulsando os autos, verifico que os atos do Presidente e da Comissão de Licitação se 
afeiçoam I ao ordenamento jurídico, contendo o procedimento os documentos essenciais à 
habilitação e classificação da licitante vencedora. 

c dncluo, então, que foram atendidas as prescrições legais, não havendo mácula 
invalidan~ do presente procedimento li citatório 1• 

Considerando o exposto e a conclusão retro, opmo pela homologação da presente 

Licitação-r 

Este é parecer, salvo melhor entendimento da autoridade superior. 

I Nova Cantu, em 17 de Outubro de 2016. 

1 A analise donstante no parecer é jurídico-formal. 
2 No caso, oi parecer recomenda a homologação no que se refere ao controle de legalidade, vez que o controle de 
mérito é ato discricionário do Prefeito Uuízo de oportunidade e conveniência). 
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Prefeitura Municipal de Nova C n,Jtf-::)9 
Rua BAHIA, n° 85- Nova Cantu- PR. - CEP: 87330-000 ·a ... ~a ·.'" 

CNPJ N.• 77.845.394/0001-03- Fone (044) 3527-1281- Fone Fax (044) 3527-1363 
E-mail: pmncantu@iq.com.br 

TERMO DE ADJUDICAÇÃO 

REF: PROCESSO LICITA TÓRIO N° 044/2016 
EDITAL DE TO~DA DE PREÇOS no 008/2016 

A Comissão Municipal de Licitações, após análise e verificação da documentação e proposta 
apresentada, tornJ pública a Adjudicação, do processo licitatório em epígrafe à Empresa, conforme 
segue: 

LOTE W OI (ÚNJCO)- ITEM UNICO 

I 
Item n• Objeto Proponente Valor Unitário (R$) 

OI Contratação de CONSTRUTORA PASTRO E CIA LTDA Proposta preços: 
Empresa para CNPJ n• 15.545.532/00I -81 R$-403.575,3 I 
Construção de uma (Quatrocentos e Três Mil 
Quadra Escolar Quinhentos e Setenta e 
Coberta - Convênio Cinco Reais e Trinta e 
Ministério da Um Centavos). 
Educação - lj'NDE. 

I 
Comunica, I igualmente, que a comissão de licitação dará vistas ao respectivo processo licitatório, a 

quem se sinta prej~dicada, para interposição de recurso. 

Nova Cantu, Paraná, 17 de Outubro de 2.0 16. 

Comissão de Licitação: t~"-~\.À.ÓJ\.()()()-
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Prefeitura Municipal de Nova Can~ft 
Rua BAHIA, no 85 - Nova Canto - PR. - CEP: 87330-000 

CNPJ N.• 77.845.394/0001-03 - Fone (044) 3527-1281 - Fone Fax (044) 3527-1363 

E-mail: pmncantu@ig.com.br 

EDITAL DE HOMOLOGAÇÃO 

O fefeito Municipal de Nova Cantu, Estado do Paraná, no uso das atribuições que 
lhe são co eridas por Lei e, tendo em vista o Processo Licitatório n° 044/2016 - Edital 
de Tomad de Preços n° 008/2016, conforme especificação no Edital. 

Torr-se pública a Homologação do processo ,Iicitatório em epígrafe à Empresa: 

I "LOTE N° 01 - UNICO" 

ÍTEM 01 - Empresa: CONSTRUTORA PASTRO E CIA LTDA, inscrita no 
CN_IjJ sob o n° 15.545.532/001-81, no Valor de R$-403.575,31 (Quatrocentos e 
Três Mil Quinhentos e Setenta e Cinco Reais e Trinta e Um Centavos). 

Nova Cantu, Paraná, 18 de Setembro de 2.0 16. 
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MUNICÍPIO DE NOVA CANTU 
Estado do Paraná 

CNPJ N.0 77.845.394/0001-03 
"Paço Municipal Martin Krupek" 

CONTRA TO ADrlNISTRA TIVO N°. 018/2016 

TERMO DE CONTRA TO OUE ENTRE SI CELEBRAM O 
MUNICÍPIO DE NOVA CANTU E DE OUTRO. A EMPRESA -
CONSTRUTORA PASTRO E CIA LTDA, CUJO VALOR DO 
CONTRATO É RS 403.575,31 I (Quatrocentos e Três Mil 
Quinhentos e Setenta e Cinco Reais e Trinta e Um Centavos), NOS 
TERMOS DA LEI FEDERAL No 8666 DE 2 I 0611993. 

P~B~O I 

CONTRATANTE:~unicipio de NOVA CANTU, pessoajuridica de direito público, com Sede na Rua Bahia, 11° 85,
Centro, inscrito no 'NPJ sob no 77.8-15.39410001-03, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, Senhor AIRTON 
ANTONIO AGNO IN, residente e domiciliado nesta cidade de Nova Ccmtu, portador da Carteira de Identidade RG 
n° 4.41-1.003-9 SSP R e inscrito no CPF!MF sob o n° 676.205-68, doravante denominada CONTRATANTE 

CONTRATADO(A): CONSTRUTORA PASTRO E CJA LTDA, pessoajuridica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF 
11° 15.545.532;0001-81, com sede na Av. Yolanda Loureiro de Carvalho, 635 - Centro CEP n° 85.4-10-000, cidade de 
Ubiratã - PR, nest~ ato representado pelo Sr. Sergio Antonio Pastro, portador da RG no 3.536.269-0 e inscrito no 
CPFIMF n° 727. 151729-00. 

A parte supramenci nada, em decorrência do Processo Li citatório n° 044/2016- Edital Tomada de Preço n° 008/2016, 
resolvem celebrar seguinte CONTRATO, mediante sujeição mútua as nom1as constantes das Leis de licitações e 
contratos administr tivos, ao Edital antes citado, as propostas e as seguintes cláusulas contratuais: 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 

1.1 Cujo Objeto é I ONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA 
ESCOLAR OBERTA - CONVÊNIO FNDE- MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO. 

CLÁUSULA SEGUNDA- DA DOCUMENTAÇÃO CONTRATUAL 

2.1 Fazem parte deste Contrato, independentemente da transcrição, todos os documentos constantes do processo 
Licitatório 04-11201 ~-Edital Tomada Preço n° 00812016, cujo teor é de conhecimento das partes contratantes. 

2.2 - No ato da as,lnatura do Contrato a Empresa a ser Contratada deverá apresentar CAUÇÃO no valor equivalente 
a 5% do valor d Obra, conj Art. 56 - Lei 8.666/93 em espécie ou fiança bancaria, conforme 7.3 Edital de 
Convocação. 

CLÁUSULA TERCEIRA - DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO 

3.1 - O(a) Contrata o(a) fica obrigado( a) a iniciar a execução do objeto imediatamente após a assinatura do presente 
contrato, e entrega o serviço em no máximo 180 (cento e oitenta) dias após a entrega ou da ordem de serviço emitida 
pelo Contratante. 

3.2 - A última visto ia indicou um percentual total de execução de 23,03%, com 76,97% para se concluído. 

Rua Bahia, N°85 - Nova Cantu- PR. - CEP: 87330-000 
Fones (44) 3527-1281- (44) 3527-1280 Fax (044) 3527-1363 

E-mail: pmnc:. t' •. 0 . __ ':I br 



MUNICÍPIO DE NOVA CANTU 
Estado do Paraná 

CNPJ N.0 77.845.394/0001-03 
11Paço Municipal Martin Krupek" 

CLÁUSULA QUARTA - DOPREÇOECONDIÇÕES DE PAGAMENTO . ,,_ .. .. ;§· 
'""-• ~ -~~. ~'-• ~: :..: " 

4.1 O preço global para a execução do objeto deste Contrato, respeitando os valores unitários de cada item, é de RS 
403.575,31 / (Qu~1 ocentos e Três Mil Quinhentos e Setenta e Cinco Reais e Trinta e Um Centavos), daqui por diante 
denominado "V AL R CONTRATUAL". 

4.1.1 Excepcionaln ente, nas hipóteses expressamente autorizadas em lei, o valor do objeto poderá ser reajustado 
através de requerifento devidamente fundamentado, contendo documentos válidos que comprovem o desequilíbrio 
financáro do contr to. 

4.2 Ficamos expres ameme estabelecidos que os preços collStantes na proposta do (a) Contratado (a) incluem todos os 
custos diretos e indiretos para a execução do Objeto Contratado, constituindo-se na única remuneração devida. 

4.3 - O pagamenro~os sen1iços será efetuado em moeda brasileira corrente, que será realizado até 5 (quinto) dia útil, 
após apresentação Nota fiscal Eletrônica, acompanhada de Boletim de Medição, devidamente acompanhado por 
Engenheiro design do pelo Município e liberação de recursos através de convento FNDE. 

I I CLAUSULA QUINTA - DAS OBRIGAÇÕES 

5.1 A CONTRATADA se obriga a: 
a) assegurar a exeqtção do objeto deste Contrato, a proteção e a conservação dos serviços executados bem como, na 
forma da Lei, respe{tar rigorosamente as recomendações da Contratante; 
b) dar ciência à Cltratante da ocorrência de qualquer jato ou condição que possa atrasar ou impedir a conclusão do 
objeto deste Contra o em partes ou no todo; 
c) manter no local o objeto deste Contrato, devidamente atualizado, Livro Diário de Ocorrência; 
d) não manter em s u quadro de pessoal menores de 18 (dezoito) anos em horário noturno de trabalho ou em serviços 
perigosos ou insalubres, não mamer ainda, em qualquer trabalho, menores de 16 (dezesseis) anos, salvo na condição 
de aprendiz, a parti de 14 (quatorze) anos. 
e) manter durante t a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições 
de habilitação e qu lificação exigidas na licitação. 

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

5.1.2 - Salvo disP,fsição expressa ao contrário, qualquer despesa durante a execução do objeto, são de inteira 
responsabilidade d'( contratada. 

5.2 O CONTRAT'!1_1E se obriga a: 
a) fornecer todos*documentos e informações necessárias para a total e completa execução do objeto do presente 
Contrato; 
b) efetuar os pag, entos devidos à CONTRATADA, na forma estabelecida neste Contrato; e 
c) garantir à CON TADA acesso à documentação necessária para a execução do objeto do presente Contrato. 

CLAUSULA SEXTA - DOS PRAZOS DE EXECUÇÃO E VIGÊNCIA 

6.1. O presente con ato terá vigência desde a sua assinatura até 180 (cento e oitenta) dias, lapso de tempo em que o(a) 
CONTRATADO(A) obriga-se a entregar ao CONTRATANTE o objeto deste Contrato inteiramente concluído, em 
condições de aceita ão. 

6.2. Somente será a mitida alteração do prazo quando: 
a) houver alteração do objeto pelo CONTRATANTE; 
b) houver alteração de quantidades, obedecidos aos limites fixados nesce Contrato, por atos do CONTRATANTE; 
c) houver atraso 110 fornecimento de dados injom1ativos, materiais e qualquer subsídio conceme111e ao objeto 
contratado, que est ·am sob responsabilidade expressa do CONTRATANTE; 
d) por atos do CO T ANTE que interfiram no prazo de execução; ?---

Rua Bahia, N°85 -Nova Cantu - PR. - CEP: 87330-000 
Fones (44) 3527-1281 - (44) 3527-1280 Fax (044) 3527-1363 

E-mail: pmncan u,, J, b com. b. 
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MUNICÍPIO DE NOVA CANTU {~ ~h 

Estado do Paraná f(;; ·:õ 

e) atos de terceir s 
CONTRATANTE; 

CNPJN.0 77.845.394/0001 -03 \~F' ,; t 0 -3 .">.~. · --;: 
"Paço Municipal Martin Krupek" \:i:.;::~.>.'~· 

. .ll •\.:.-"" 
devzdameme justificados e aceitos· pelo que mterfiram no prazo de execução ou outros 

e) por motivos de fi · rça maior ou caso fortuito, entre outros, desde que tenham influência direta sobre o fornecimento 
do objeto contrat o; 
f) outros casos previstos em lei. 

6.2.1. En?uanto 11erdurarem os motivos de força maior ou suspensão do Contrato, cessam os deveres e 
responsabzbdades &e ambas as partes em relação ao Contrato. Os atrasos provenientes de greves ocorridas na 
CONTRATADA ou ktrasos por parte de suas eventuais subcontratadas não poderão ser alegados como decorrentes de 
força maior. 

6.2.2. Ficando a CbNTRATADA temporariamente impossibilitada, total ou parcialmente, de cumprir seus deveres e 
responsabilidades tlativos à execução da obra, deverá comunicar e justificar o fato por escrito para que o 
CONTRATANTE to e as providências cabíveis. 

6.2.3. O CONTRA 'ANTE se reserva o direito de contratar a execução da obra com outra empresa, desde que 
rescindido o prese te contrato e respeitadas as condições da licitação, não cabendo direito à CONTRATADA de 
formular qualquer 1eivindicação, pleito ou reclamação. 

6.3 - Na comagem 1os prazos, excluir-se-á o dia de início e incluir-se-á o do vencimento. 

6.4 - Os prazos ser~o em dias consecutivos e seu início e término somente ocorrerão em dia útil. 

CLAUSULA SETIMA- DOS RECURSOS 

7.1 As despesas coJ a execução do objeto deste Contrato serão financiadas com os seguintes recursos: 

05.002.12.361.018~.1.016.4.4.90.5 1.00.00.- 31495 - Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esportes. 

CLAUSULA OI :AV A - DA EXECUÇÃO, FISCALIZAÇÃO, TESTES, REUNIÕES DE GERENCIAMENTO E 
COMUNICAÇÃO 

8.1 - Este contrato everá ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as cláusulas avençadas e as normas da 
Lei 8. 666193 e dem is legislações aplicáveis, respondendo a parte responsável pelas conseqüências de sua inexecução 
total ou parcial. 

8.2 - A execução deste contrato será acompanhada e fiscalizada por um representante da CON TRATANTE 

especialmente desz~o. 

8.3 - O (A) CONJ: TADO (A) é obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir às suas expensas, no 
total ou em parte, uando for o caso, o objeto deste contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções 
resultantes da exec ção ou de materiais empregados. 

8.4 - O (A) CON TADO (A) é responsável pelos danos causados diretamente à CONTRATANTE ou a terceiros, 
decorrentes de sua tlpa ou dolo na execução do objeto. 

8.5 - A fiscalização da execução do objeto deste Contrato será feita pelo CONTRATANTE. 

8. 5.1 - A contrai 'a deverá permitir e colaborar para que Sen,idores, especialistas e demais peritos enviados pelo 
CONTRATANTE: 

inspecionem a rrualquer tempo a execução do objeto do presente Contrato; 
examinem os rJgistros e documentos que considerarem necessários conferir; 

8. 6 - A execução d serviços aos domingos e feriados somente será permitida com autorização prévia da fiscalização. 
./"I 
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8. 7 - Qualqu~r serVfÇO, material e/ou c~mponente _ou parte do mesmo, que apresem e defeitos, vícios ou inca ?f!. . . _ , .•• _, .;/· • 

revel~d~s ate o ~cebrmento DefimtiVo, devera ser prontamente refeito, corrigido, removido, reconstru · ·~ 1 ~:....
substrtuído pela C (TRATADA, livre de quaisquer ônus financeiro para o CONTRATANTE. 

8.8 - Entende-se ~r defeito, vicio ou incorreção oculta aquele resultante da má execução ou má qualidade de 
materiais emprega os 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 espesas relaczonadas com a correção, remoção e/ou substituição do material rejeitado. 

8.9 - A.fiscalizaçãoj e aCONTRATADA podem_ so/~citar reuniões de gere~c~amento um ao outro. Afina/idade é revisar 
o cronograma dos erwços remanescentes e dzscuttr os problemas potenc1ms. 

8.10 - Toda a comrnicação entre as partes deverá ser feita por escrito. A notificação tomar-se-á efetiva, após o seu 
recebimento. 

CLÁUSULA NONA- DA ALTERAÇÃO CONTRATUAL E DAS MULTAS 

9.1 - Este contrato oderá ser alterado, com as devidas justificativas, nos seguintes casos: 

9.1.1 Unilateralme te pela CONTRATANTE, quando necessária à modificação do valor contratual em decorrência de 
acréscimo ou dimi zuição quantitativa de seu objeto, nos limites permitidos no Parágrafo JO do Artigo 65 da Lei 
8666193; 

9. 1. 2. Por acordo das partes, quando necessana à modificação da forma de pagamento, por imposição de 
circunstâncias sup rvenientes, mantido o valor inicial ahtalizado, vedada a antecipação do pagamento com relação ao 
cronograma financ iro fixado sem a correspondente contraprestação de jomecimento de bens ou execução do sen,iço. 

9.2 O(A) CON TADO(A) fica obrigado(a) a aceitar, nas mesmas condições contratuais os acréscimos ou 
supressões que se rrzerem necessária5; respeitados os termos do parágrafo JO do Artigo 65 da Lei n° 8666193. 

9.3 - Pela inexecuç!po total ou parcial do contrato, caberá conforme a gravidade da falta a prévia defesa, a aplicação 
das seguintes sançf~es, de acordo com o previsto na Seção li do Capítulo IV da Lei N° 8.666/93. 

9. 4 - Nenhum pa ento será processado a Proponente penalizada, sem que antes, esta tenha pago ou lhe seja 
relevada a multa i 'POsta. 

CLÁUSULA DÉCIMA -DOS MATERIAIS E SEGURANÇA 

10.1 - Os materiai a serem empregados nos serviços decorrentes deste Contrato serão fomecidos pela CONTRATADA 
e serão de primei a qualidade, cabendo ao CONTRATANTE, por intermédio da fiscalização, impedir o emprego 
daqueles que julga impróprios. 

10.2 - Sempre que dos documentos de licitação não constarem características determinadas em referência à mão-de
obra, materiais, ar igos e equipamentos, entender-se-á que os mesmos devem ser novos, da melhor qualidade em suas 
respectivas espécr~·e , 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 cidirá sobre a questão da similaridade. 

I CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA -DA RESCISÃO 

11.1. A CONTRA)~TE poderá unilateralmente, rescindir de pleno direito este Contrato, independente de notificação 
judicial ou extrajuUicial, desde que ocorra qualquer um dos jatos adiante enunciados, bastando para isso comunicar 
ao(à) CONTRATA.bO(A) sua intenção, com antecedência mínima de 5 (cinco) dias: 
a) O não cunzprim nto pelo( a) CONTRATADO(A) das cláusulas contratuais, especificações, projetos ou prazos; 
b) o cump,imento rregulm- pelo(o) CONTRATADO(A) dos climsulas canuatuais, especifi~ ou pr7· 
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c) O desatendime w pelo(a) CONTRATADO(A) das determinações regulares da autorizada 
acompanhar e fiscx·zar a sua execução, assim como as de seus superiores; 
d) razões de intere.<> e do serviço público. 

11.2 - A CONTRA NTE terá o direito de rescindir de imediato o presente contrato, independentemente de notificação 
judicial ou extrajudicial, caso ocorra qualquer um dos fatos a seguir enunciados: 
a) o atraso injustifiJado no inicio dos serviços; 
b) suspensão, pel~ autoridades competentes, dos serviços do(a) Contratado(a), em decorrência de violação de 
disposições legais l)(gentes; 
c) a paralisação do's serviços sem justa causa e prévia comunicação à CONTRATANTE; 
d) a sub-contrata~~o total ou parcial do seu of?jeto, a associação com outrem, à sessão ou trcm~feréncia, total ou 
parcial, bem como, fusão, cisão ou incorporação, que afetem a boa execução deste; 
e) o cometimento r ·terado de faltas na sua execução; 
f) a decretação de aléncia, o pedido de concordata ou a instauração de insolvência civil; 
g) a dissoluç~o da ~ociedade ou ?fale~imento do proprietário, em se tratando de firma individ1~al; 
h) a alteraçao socr I ou a modiftcaçao dafinalrdade ou da estrutura da empresa, que, ajuzzo da CONTRATANTE, 
prejudique a execu ão do contrato; 
i) o protesto de titu s ou a emissão de cheques, sem suficiente provisão, que caracterizem a insolvência do contrato. 

11.3 - No caso de o presente Contrato ser rescindido por culpa do(a) Contratado(a), será observado as seguintes 
condições: 
a) o(a) Contratado[aJ não terá direito de exigir indenização por qualquer prejuízo e será responsável pelos danos 
ocasionados, cab~o a CONTRATANTE aplicar as sanções contratuais e legais pertinentes; 
b) o(a) Contrat (a) terá o direito de ser reembolsada pelos serviços já prestados, desde que aprovado pela 
CONTRATANTE, a é a data da rescisão, deduzidos os prejuízos causados à CONTRATANTE; 
c) em qualquer cafo, a CONTRATANTE reserva-se o direito de dar continuidade aos serviços através de outras 
empresas, ou dafo a que julgar mais conveniente; 
d) caso a CON TANTE não use o direito de rescindir este Contrato, poderá, a seu exclusivo critério, reduzir ou 
5uspender a execu ão dos serviços referente ao mesmo e sustar o pagamento das faturas pendentes, até que o( a) 
Contratado(a) cum ra integralmente a condição contratual infringida. 

11.4 - O presenLe ntrato também poderá ser rescindido quando ocorrer: 
a) a supressão, po parte da CONTRATANTE, de obras, serviços ou fornecimento, acarretando modificação do valor 
inicial do Contrato além do permitido no Regulamento de Habilitação Licitação e Contratação, em seu artigo 79 da 
Lei N° 8.666193; 
b) a suspensão de ta execução, por ordem escrita da CONTRATANTE, por prazo superior a 30(trinta) dias, salvo em 
caso de calamidaa pública, grave perturbação da ordem interna ou guerra; 
c) o atraso superi r a 30 (trinta) dias dos pagamentos devidos pela CONTR4.TANTE, decorrentes de serviços já 
prestados, salvo en caso de calamidade pública, grave perturbação da ordem interna ou guerra; 
d) a não liberação por parte da CONTRATANTE, de área, local ou objeto para execução dos serviços, nos prazos 
contratuais. 

11.4.1 -Nestes cas s, a CONTRATANTE, deverá pagar o( a) Contratado( a) os serviços já prestados, de acordo com os 
termos deste Contr to. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA- DOS SERVIÇOS NÃO PREVISTOS 

12.1 - Por deter ·nação do CONTRATANTE a CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições 
contratuais, os acr scimos ou supressões quantitativos que se fizer(em) na obra, em até 25 %(vinte e cinco por cento) 
do preço inicial at1 lizado do Contrato. 

12.2 - A supress o de serviços resultantes de acordo celebrado expressamente entre o CONTRATANTE e a 
CONTRATADA po rão ultrapassar o limite estabelecido no parágrafo anterior. 

12.3 - Se no Con~ to não houver sido contemplados preços unitários, esses serão fixados mediante acordo entre as 
partes, re.!>peitados os limites estabelecidos no caput desta Cláusula. ~ s--j 
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'LÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DAS OBRIGAÇÕES LEGAIS E FISCAIS 

13.1 - Todos e quaisquer impostos, taxas e contribuições fiscais e para-fiscais, inclusive os de natureza previdenciária, 
social e trabalhista bem como emolumento~~ ônus ou encargos de qualquer natureza, decorrentes da celebração deste 
Contrato, ou da execução, correrão única e exclusivamente por conta do( a) Contratado{a). 

13.2 - Obriga-se J{a) Contratado(a), durante a vigência deste contrato, a manter-se inteiramente em dia com as 
contribuições prevdfenciárias, sociais e trabalhistas. Verificada, em qualquer tempo, a existência de débito proveniente 
do não recolhimento dos mesmos, por parte do(a) Contratado(a), fica a CONTRATANTE desde já autori:ada a 
suspender os pagCllttentos devidos o( a) Contratado(a), até a plena e total regularização de sua situação. 

13.3 - O(A) COl(IRATADO(A) responderá por todas as reclamatórias trabalhistas que possam ocorrer em 
conseqüência da erecução do objeto do presente contrato, os quais não importam em vinculação laboral com a 
CONTRATANTE. 

13.4 - Caso hajabondenação da CONTRATANTE, inclusive como responsável solidária, o(a) Contratado(a), 
reembolsar-lhe-á o valores pagos em decorrência da decisão judicial. 

13.5 - O(A) CONT. TADO(A) é responsável pelos seguros de seu pessoal e de todo o equipamento/materiallveiculo 
que utilizar na exe ção do objeto deste Contrato. 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DA RESPONSABILIDADE CIVIL DA CONTRATADA I 

14.1 - A CONTRAtDA assumirá integral responsabilidade por danos causados ao CONTRATANIE ou a terceiros 
decorrentes da exebtção 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. 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DO RECEBIMENTO DO SERVIÇO 

15.1 - O objeto desfe Contrato será recebido provisoriamente, em no máximo até 15 (quinze) dias após a comunicação 
da conclusão do objeto deste Contrato pela CONTRATADA ao CONTRATANTE, ficando a CONTRATADA 
responsável pelo bf,m funcionamento/resultado dos serviços executados até o seu recebimento definitivo, exceto por 
danos que sejam dei responsabilidade do CONTRATANTE. 

15.2 - O recebim4nto definitivo do objeto deste Contrato deverá estar formalizado após 60 (sessenta) dias do 
recebimento provi~'rio, mediante comissão especificamente designada pelo CONTRATANTE, se for o caso. 

15.3 - O recebime .o provisório ou definitivo não exclui a responsabilidade civil pela qualidade sen,iço, nem a ético
profissional pela p rjeita execução do Contrato. 

I CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DA FRAUDE ANTICORRUPÇÃO 
16 - Os /icitant~ devem obsen1ar e o contratado deve obsen,m· e jazer observar, por seus fornecedores e 
subcontratados, se admitida subcontratação, o mais alto padrão de ética durante todo o processo de licitação, de 
contratação e de e cução do objeto contratual. 
Para os propósitos 'desta cláusula, definem-se as seguintes práticas. 

a) "prática c rrupta ": oferecer, dar. receber ou solicitar, direta ou indiretamente, qualquer vantagem com o 
objetivo influenciar a ação de servidor público no processo de licitação ou na execução de contrato; 

b) "prática ·audulenta": a falsificação ou omissão dos fatos, com o objetivo de influenciar o processo de 
liciração u de execução de contrato; 

c) "prática vlusiva ": esquematizar ou estabelecer um acordo entre dois ou mais licitmlles, com ou sem o 
conhecimento de representantes ou prepostos do órgão licitador, vism1do estabelecer preços em níJJdr) 
artificiai e não-competitivos; ~ _....I 
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ti) "prática oersilíva ··.- causar dano ou ameaçar causar dano, direra ou indirerameme, às pess~ ~ ;;,y;t' 
proprie de, visando influenciar sua participação em um processo licitatório ou afetar a execuçao o 
contrato. 

e) "prática bstrutiva ": destruir, falsificar, alterar ou ocultar provas em inspeções ou jazer declarações falsas 
aos repr sentantes do organismo multilateral, com o objetivo de impedir materialmente a apuração de 
alegaçõe de prática prevista na cláusula vigésima sexta, atos cuja intenção seja impedir materialmente o 
exercício direito de o organismo financeiro multilateral promover inspeção. 

16.1 - Na hipótes~ de financiamento, parcial ou integral, por organismo multilateral, mediante adiantamento ou 
reembolso, este or~anismo imporá sanção sobre uma empresa ou pessoa física, inclusive declarando-a inelegível, 
indefinidamente oulpor prazo determinado, para a outorga de contratos financiados pelo organismo se, em qualquer 
momento, constatdr o envolvimento da empresa, diretamente ou por meio de um agente, em práticas cormptas, 
fraudulentas, colu,·vas, coercitivas ou obstmfivas ao participar da licitação ou da execução um contrato financiado 
pelo organismo. 
16.2 - Consideran(/o os propósitos das cláusulas acima, o licitante vencedor, como condição para a contratação, 
deverá concordar e autorizar que, na hipótese de o contrato vir a ser financiado, em parte ou integralmel1te, por 
organismo finance+o multilateral, mediante, adiantamento ou reembolso, permitirá que o organismo financeiro elou 
pessoas por ele jonmalmente indicadas possam inspecionar o local de execução do contrato e todos os documentos, 
contas e registros relacionados à licitação e à execução do contrato. 

CLÁUSULA DÉCIMA SETIMA - DO FORO 

17.1 - Para as que1tões decorrentes deste Contrato fica eleito o Foro da Comarca de Campina da Lagoa - PR, com 
remíncia expressa 1e qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 

E por assim por estarem de acordo, assinam o presente temw em três vias de igual teor, os 
representantes das ~artes contratantes, juntamente com as testemunhas abaixo. _ ~ 

Testem1mha.~·: 

\ 

/ 

Nova Cantu - PR, 20/1012016. 

Ass:~---------------------
A~: ____________________ __ 

CP : ________ _ CPF: _ _ _ ____ _ ___ 

RG
1 
________ _ _ _ RG: ________ _ _ 
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CONTRA TO 4MINISTRA TIVO N°. 01812016 

TERMO DE CONTRATO OUE ENTRE SI CELEBRAM O 
MUNICÍPIO DE NOVA CANTU E DE OUTRO, A EMPRESA -
CONSTRUTORA PASTRO E CIA LTDA, CUJO VALOR DO 
CONTRATO É R$ 403.575,3I 1 (Quatrocentos e Três Mil 
Quinhentos e Setenta e Cinco Reais e Trinta e Um Centavos), NOS 
TERMOS DA LEI FEDERAL N. o 8666 DE 2I1061 I993. 

PMh.mmo I 
CONTRAT ANTE.1 Município de NOVA CANTU, pessoa jurídica de direito público, com Sede na Rua Bahia, n° 85, -
Centro, inscrito no. CNP J sob n° 77.8-15.39-11000 I -03, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, Senhor AIRTON 
ANTONIO AGNOLIN, residente e domiciliado nesta cidade de Nova Ccmtu. portador da Carteira de Identidade RG 
11° -1.41-1.003-9 SSfPR e inscrito no CPFIMF sob o n° 676.205-68, doravante denominada CONTRATANTE 

CONTRATADO(At CONSTRUTORA PASTRO E CIA LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ1MF 
11° I 5. 545.532;000f-81, com sede na Av. Yolanda Loureiro de Carvalho, 635 - Centro CEP n° 85.440-000, cidade de 
Ubiratã - PR, nes{e ato representado pelo Sr. Sergio Antonio Pastro, portador da RG n° 3.536.269-0 e inscrito no 
CPFIMF n° 727.114.729-00. 

A parte supramenc ·onada, em decorrência do Processo Licitatório n° 0-1-1/20 I 6 - Edital Tomada de Preço n° 008120I 6, 
resolvem celebrar o seguinte CONTRATO, mediante sujeição mútua as nom1as constantes das Leis de licitações e 
contratos adminis, ativos, ao Edital antes citado, as propostas e as seguintes cláusulas contratuais: 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 

1.1 Cujo Objeto CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA 
ESCOLAR OBERTA- CONVÊNIO FNDE- MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO. 

CLÁUSULA SEGUNDA - DA DOCUMENTAÇÃO CONTRATUAL 

2.1 Fazem parte 1este Contrato, independentemente da transcrição, todos os documentos constantes do processo 
Licitatório 04-1120~6-Edital Tomada Preço 11° 008120I 6, cujo teor é de conhecimento das partes contratmztes. 

2.2 - No ato da as~inatura do Contrato a Empresa a ser Contratada deverá apresentar CAUÇÃO no valor equivalente 
a 5% do valor df Obra, conj. Art. 56 - Lei 8.666193 em espécie ou fiança bancaria, conforme 7.3 Edital de 
Convocação. 

I 
I CLÁUSULA TERCEIRA- DA PMSTAÇÃO DO SERVIÇO 

3.1 - O( a) Contrat do( a) fica obrigado( a) a iniciar a execução do o~jeto imediatamente após a assinatura do presente 
contrato, e entregai o serviço em no máximo I80 (cento e oitenta) dias após a entrega ou da ordem de serviço emitida 
pelo Contratante. 

3.2 - A última vist ria indicou um percentual total de execução de 23,03%, com 76,97% para se concluído. 
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CLÁUSULA QUARTA- DO PREÇO E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 

4.1 O preço globd( para a execução do objeto deste Contrato, respeitando os valores unitários de cada item é de R$ 
403.575,31 I (Quarrocentos e Três Mil Quinhentos e Setenta e Cinco Reais e Trinta e Um Centavos}, daqui ;or diante 
denominado "VALOR CONTRATUAL". 

4.1.1 !-xcepcionalfzente, nas hipóteses expressamente autorizadas em lei, o valor do objeto poderá ser reajustado 
atraves de requer~mento devidamente fundamentado, contendo documentos válidos que comprovem o desequilíbrio 
financeiro do conttrato. 

4.2 Ficamos expref~amente estabelecidos que os preços constantes na proposta do (a) Contratado (a) incluem todos os 
custos d1retos e mdll'etos para a execução do Objeto Contratado, constituindo-se na única remuneração devida. 

4.3 - O pagamento! dos sen1iços será efetuado em moeda brasileira corrente, que será realizado até 5 (quinto) dia útil, 
após apresentaçãd Nota fiscal Eletrônica, acompanhada de Boletim de Medição, devidamente acompanhado por 
Engenheiro designado pelo Município e liberação de recursos através de convenio FNDE. 

CLAUSULA QUINTA - DAS OBRIGAÇÕES 

5.1 A CONTRATjA se obriga a: 
a) assegurar a execução do objeto deste Contrato, a proteção e a conservação dos sen,iços executados bem como, na 
forma da Lei, respJitar rigorosamente as recomendações da Contratante; 
b) dar ciência à cdntratante da ocorrência de qualquer jato ou condição que possa atrasar 011 impedir a conclusão do 
objeto deste Contra,to em partes ou no todo; 
c) manter no local (do objeto deste Contrato, devidamente atualizado, Livro Diário de Ocorrência; 
d) não manter em seu quadro de pessoal menores de 18 (dezoito} anos em horário noturno de trabalho 011 em serviços 
perigosos ou insah}bres, não manter ainda, em qualquer trabalho, menores de 16 (dezesseis) anos, salvo na condição 
de aprendiz, a partlr de 14 (quatorze) anos. 
e) manter durante }pda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições 
de habilitação e quf/iftcação exigidas na licitação. 

5.1.1 - Correrão àl conta da CONTRATADA todas as despesas e encargos de natureza trabalhista, previdenciária, 
social ou tributária de sua responsabilidade incidentes sobre os serviços objeto deste Contrato. 

5.1.2 - Salvo di!.p sição expressa ao contrário, qualquer despesa durante a execução do objeto, são de inteira 
responsabilidade d contratada. 

5.2 O CONTRAI: 
a) fornecer todos 
Contrato; 

se obriga a: 
documentos e informações necessárias para a total e completa execução do objeto do presente 

b) efetuar os pagan entos devidos à CONTRATADA, na forma estabelecida neste Contrato; e 
c) garantir à CON TADA acesso à documentação necessária para a execução do objeto do presente Contrato. 

CLAUSULA SEXTA- DOS PRAZOS DE EXECUÇÃO E VIGÊNQA 

6.1. O presente con ato terá vigência desde a sua assinatura até 180 (cento e oitenta) dias, lapso de tempo em que o(a) 
CONTRATADO(A) obriga-se a entregar ao CONTRATANTE o objeto deste Contrato inteiramente concluído, em 
condições de aceita ão. 

6.2. Somente será a mitida alteração do prazo quando: 
a) houver alteração do o~jeto pelo CONTRATANTE; 
b) houver alteração de quantidades, obedecidos aos limites fixados neste Contrato, por atos do CONTRATANTE; 
c) houver atraso o fornecimento de dados infomwtivos, materiais e qualquer subsídio concernente ao objeto 
contratado, que est ·am sob responsabilidade expressa do CONTRATANTE; 
d) por atos do CO TANTE que interfiram no prazo de execução; 

l 
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e) aros de terceJ· os que ime,ji,am no pmzo de mcução ou cmh-os devidmneme justificados e o;.$--.. ;;;_) 
CONTRATANTE; -·~. r· -,1, 1.1 / 

e) por motivos de orça maior ou caso fortuito, entre outros, desde que tenham influência direta sobre o fornecimento 
do objeto contratado; 
f) outros casos pretistos em lei. 

6.2.1. 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 provetúentes de greves ocorridas na 
CONTRATADA ou! atrasos por parte de suas eventuais subcontratadas não poderão ser alegados como decorrentes de 
força maior. 

6.2.2. Ficando a q oNJRATADA temporariamente impossibilitada, total ou parcialmente, de cumprir seus deveres e 
responsabilidades relativos à execução da obra, deverá comunicar e justificar o jato por escrito para que o 
CONTRATANTE tlme as providências cabíveis. 

6.2.3. 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 
fomllllar qualquer t·eivindicação, pleito ou reclamação. 

6.3 - Na contagem dos prazos, excluir-se-á o dia de início e incluir-se-á o do vencimento. 

6.4 - Os prazos seja em dias consecutivos e seu inicio e término somente ocorrerão em dia útil. 

CLAUSULA SETIMA- DOS RECURSOS 

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

05.002.12.361.018t 1.016.4.4.90.51.00.00.- 31495- Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esportes. 

CLAUSULA OITAVA - DA EXECUÇÃO, FISCALIZAÇÃO, TESTES, REUNIÕES DE GERENCIAMENTO E 
I COMUNICAÇÃO 

8.1 - Este contrato everá ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as cláusulas avençadas e as normas da 
Lei 8.666193 e dem is legislações aplicáveis, respondendo a parte responsável pelas conseqüências de sua inexecução 
total ou parcial. 

8.3 - O (A) CONT. 
total ou em parte, 
resultantes da exe 

contrato será acompanhada e .fiscalizada por um represelltante da CONTRATANTE 

TADO (A) é obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir às suas expensas, no 
uando for o caso, o objeto deste contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções 

ção ou de materiais empregados. 

TADO (A) é responsável pelos danos causados diretamente à CONTRATANTE ou a terceiros, 
lpa ou dolo na execução do objeto. 

8.5 - A fiscalização da execução do objeto deste Contrato será feita pelo CONJRATANTE. 

8. 5.1 - A contrata deverá permitir e colaborar para que Sen,idores, especialistas e demais peritos enviados pelo 
CONTRA TANJE: 
- inspecionem afualquer tempo a execução do objeto do presente Contrato: 
- examinem os r gistros e documentos que considerarem necessários conferir; 

8. 6 - A execução d . serviços aos domingos e feriados somente será permitida com autorização prévia da fiscalização. 

~7) 
Rua Bahia, N°85 - Nova Cantu - PR. - CEP: 87330-000 , X ,' 1 

Fones (44) 3527-1281_ ~ (44) 3527- 1?~0 Fax (044) 3527-1363 ~ 
E-mail. pmncru.ru, t ,.!.!..CLm.b. 



MUNICÍPIO DE NOVA CANTU 
Estado do Paraná 

CNPJ N.0 77.845.394/0001-03 

"Paço Municipal Martin Krupek" 

8.9 - Afiscalização e a CONTRATADA podem solicitar reuniões de gerenciamento um ao outro. Afina/idade é revisar 
o cronograma dos Serviços remanescentes e discutir os problemas potenciais. 

8.10 - Toda a comtnicação entre as partes deverá ser feita por escrito. A notificação tomar-se-á efetiva, após o seu 
recebimento. 

CLÁUSULA NONA- DA ALTERAÇÃO CONTRATUAL E DAS MULTAS 

9.1 - Este contrato poderá ser alterado, com as devidas justificativas, nos seguintes casos: 

9.1.1 Unilateralmelte pela CONTRATANTE, quando necessária à modificação do valor contratual em decorrência de 
acréscimo ou dimi{mição quantitativa de seu objeto, nos limites permitidos no Parágrafo JO do Artigo 65 da Lei 
8666193; 

9.1.2. Por acordo! das partes, quando necessária à modificação da forma de pagamento, por imposição de 
circunstâncias supey-venientes, mantido o valor inicial atualizado, vedada a antecipação do pagamento com relação ao 
cronograma fincuJc~iro fixado sem a correspondente contraprestação de fornecimento de bens ou execução do serviço. 

9.2 O(A) CONTJ?4TADO(A) fica obrigado(a) a aceitar, na'> mesmas condições contratuais os acréscimos ou 
supressões que se flÍerem necessárias, respeitados os termos do parágrafo 1° do Artigo 65 da Lei n° 8666/93. 

9.3 - Pela inexecuçjo total ou parcial do contrato, caberá conforme a gravidade da falta a prévia defesa, a aplicação 
das seguintes sançoes, de acordo com o previsto na Seção li do Capítulo IV da Lei N° 8. 666193. 

9. 4 - Nenhum pagrnmento será processado a Proponente penalizada, sem que antes, esta tenha pago ou lhe seja 
relevada a multa inrosta. 

I CLÁUSULA DÉCIMA- DOS MATERIAIS E SEGURANÇA 

10.1 - Os materiais a serem empregados nos serviços decorrentes deste Contrato serão fornecidos pela CONTRATADA 
e serão de primei a qualidade, cabendo ao CONTRATANTE, por intermédio da fiscalização, impedir o emprego 
daqueles que julga impróprios. 

1 O. 2 - Sempre que ~os documentos de licitação não constarem características determinadas em referência à mão-de
obra, materiais, arfli~os e equipamentos, entender-se-á que os mesmos devem ser novos, da melhor qualidade em suas 
respectivas espécie, de acordo com afina/idade a que se destinam. No caso em que materiais, artigos e equipamentos 
são mencionados as especificações técnicas e/ou memoriais como "similar" a qualquer padrão especial, o 
CONTRATANTE d cidirá sobre a questão da similaridade. 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA- DA RESCISÃO 

11.1. A CONTRAI: TE poderá unilateralmente, rescindir de pleno direito este Contrato, independente de notificação 
judicial ou extraju icial, desde que ocorra qualquer um dos fatos adiante enunciados, bastando para isso comunicar 
ao( à) CONTRAI: O( A) sua intenção, com antecedência mínima de 5 (cinco) dias: 
a) O não cumprime 1to pelo(a) CONTRATADO(A) das cláusulas contratuais, especificações, projetos ou prazos; 
b) O cumprimento egular pelo(a) CONTRATADO( A) das cláusulas contratuais, espec~ftcações, projetos ou Pn:lfOS; 

Rua Bahia, N°85 - Nova Cantu - PR - CEP: 87330-000 
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c) O desarendime to pelo(a) CONTRATADO(A) das determinações regulares 
acompanhar e fisc lizar a sua execução, assim como as de seus superiores; 
d) razões de intere. e do serviço público. 

11. ~ ~ A CONTRA E· TE terá o direrto de rescindir de imediato o presente contrato, independentemente de notificação 
judrcral ou extra]u rc1al, caso ocorra qualquer um dos fatos a seguir enunciados: 
a) o atraso injustifi ado no inicio dos serviços; 
b) suspensão, pel+ autoridades competentes, dos serviços do(a) Contratado(a), em decorrêncw de violação de 
disposições legais 1Jigentes; 
c) a paralisação doÊ serv1ços sem justa causa e prévia comunicação à CONTRATANTE; 
d) a sub-contrataçao total ou parcial do seu o~jeto, a associação com outrem, à sessão ou transferência, total ou 
parcial, bem como. lafitsão, cisão ou incorporação, que afetem a boa execução deste; 
e) o cometimento r~ iterado de faltas na sua execução; 
f) a decretação de !flência, o pedido de concordata ou a instauração de insolvência civil; 
g) a dissolução da fciedade ou o falecimento do proprietário, em se tratando de firma individual; 
h) a alteração soc1ff ou a modificação da finalidade ou da estrutura da empresa, que, a juízo da CONTRATANTE, 
prejudique a execrt~ão do contrato; 
i) o protesto de títt] os ou a emissão de cheques, sem suficiente provisão, que caracterizem a insolvência do contrato. 

11.3 - No caso de o presente Contrato ser rescindido por culpa do(a) Contratado(a), será observado as seguintes 
condições: 
a) o(a) Contratad,_f~J não terá direito de exigir indenização por qualquer prejuízo e será responsável pelos danos 
ocasionados, caberldo a CONTRA TAN1E aplicar as sanções contratuais e legais pertinentes; 
b) o(a) Contratadb(a) terá o direito de ser reembolsada pelos serviços já prestados, desde que aprovado pela 
CONTRATANTE~dté a data da rescisão, deduzidos os prejuízos causados à CONTRATANTE; 
c) em qualquer c o, a CONTRATANTE reserva-se o direito de dar continuidade aos serviços através de outras 
empresas, ou dafo ma que julgar mais conveniente: 
d) caso a CON TANTE não use o direito de rescindir este Contrato, poderá, a seu exclusivo critério, reduzir ou 
suspender a execulão dos serviços referente ao mesmo e sustar o pagamento das faturas pendentes, até que o( a) 
Contratado(a) cum ra integralmente a condição contratual infringida. 

11.4 - o presetlle emralo também poderá ser rescindido quando ocorrer: 
a) a supressão, po1parte da CONTRATANTE, de obras, serviços ou fornecimento, acarretando modificação do valor 
inicial do Contrai além do permitido no Regulamento de Habilitação Licitação e Contratação, em seu artigo 79 da 
Lei N° 8.666/93; 
b) a suspensão de 10 execução, por ordem escrita da CONTRATANTE, por prazo superior a 30(trinta) dias, salvo em 
caso de calamidad~pública, grave perturbação da ordem interna ou guerra; 
c) o atraso superi r a 30 (trinta) dias ~os.pagamentos devido:_· pela CONTR4TANTE, decorrentes de serviços já 
prestados, salvo en caso de ca/am1dade publzca, grave perturbaçao da ordem zntema ou guerra; 
d) a não liberação! por parte da CONTRATANTE, de área, local ou objeto para execr1ção dos serviços, nos prazos 
contratuais. r 

11.4.1 - Nestes casts, a CONTRATANTE, deverá pagar o( a) Contratado( a) os serviços já prestados, de acordo com os 
termos deste Contr I to. 

I CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA- DOS SERVIÇOS NÃO PREVISTOS 

12. 1 - Por dete9inação do CONTRATANTE a CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições 
contratuais, os acr 'scimos ou supressões quantitativos que se fizer(em) na obra, em até 25 %(vinte e cinco por cento) 
do preço inicial atl alizado do Contrato. 

12.2 - A supress&o de serviços resultantes de acordo celebrado expressamente entre o CONTRATANTE e a 
CONTRATADA p erão ultrapassar o limite estabelecido no parágrafo anterior. 

12.3 - Se no Con to não houver sido contemplados preços unitários, esses serão fixados mediante acordo entre as 
partes, respeitados os limites estabelecidos no caput desta Cláusula. J 
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UUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DAS OBRIGAÇÕES LEGAIS E FISCAIS 

13. ~ - Todos e quai· quer impostos, taxas e contribuições fiscais e para-fiscais, inclusive os de natureza previdenciária, 
soc1al e trabalhista bem como emolumentos, ônus ou encargos de qualquer natureza, decorrentes da celebração deste 
Contrato, ou da ex cução, correrão única e exclusivamente por conta do( a) Contratado( a}. 

13.2 - Obriga-se ~(a) Contratado(a}, durante a vigência deste contrato, a manter-se inteiramente em dia com as 
contribuições previYenciárias, sociais e trabalhistas. Verificada, em qualquer tempo, a existência de débito proveniente 
do não recolhimemo dos mesmos, por parte do(a) Contratado(a), fica a CONTRATANTE desde já autorizada a 
suspender os pagamentos devidos o( a} Contratado(a), até a plena e total regularização de sua situação. 

13.3 - O(A) CO!f1RATADO(A) responderá por todas as reclamatórias trabalhistas que possam ocorrer em 
conseqüência da execução do objeto do presente contrato, os quais não importam em vinculação laboral com a 
CONTRATANTE. 

13.4 - Caso haJa l condenação da CONTRATANTE, inclusive como responsável solidária, o(a) Contratado(a), 
reembolsar-lhe-á d valores pagos em decorrência da decisão judicial. 

13.5 - O(A) CONTRA.TADO(A) é responsável pelos seguros de seu pessoal e de todo o equipamento;materiaflveículo 
que utilizar na execução do objeto deste Contrato. 

CLÁU. ULA DÉCIMA QUARTA - DA RESPONSABILIDADE CIVIL DA CONTRATADA 

14.1 - A CONIRA ~DA as:mmirá integral responsabilidade por danos causados ao CONTRATANTE ou a terceiros 
decorrentes da execução dos serviços ora contratados, inclusive aódentes, mortes, perdas ou destruições parciais ou 
totais, isentando o CONIRATANTE de todas as reclamações que possam surgir com relação ao presente Contrato. 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DO RECEBIMENTO DO SERVIÇO 

15.1 - O objeto des e Contrato será recebido provisoriamente, em no máximo até 15 (quinze) dias após a comunicação 
da conclusão do objeto deste Contrato pela CONTRATADA ao CONIRATANTE, ficando a CONIRATADA 
responsável pelo bfm funcionamento/resultado dos serviços executados até o seu recebimento definitivo, exceto por 
danos que sejam de responsabilidade do CONIRA TANTE. 

15.2 - O recebim nto definitivo do o~jeto deste Contrato deverá estar formalizado após 60 (sessenta) dias do 
recebimento provis 'rio, mediante comissão especificamente designada pelo CONIRATANTE, se for o caso. 

15.3 - O recebime o provisório ou definitivo não exclui a responsabilidade civil pela qualidade serviço, nem a ético
profissional pela p tfeita execução do Contrato. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DA FRAUDE ANTICORRUPÇÃO 
16 - Os licitante devem observar e o contratado deve observar e jazer observar, por seus jomecedores e 
subcontratados, se admitida subcontratação, o mais alto padrão de ética durante todo o processo de licitação, de 
contratação e de e cução do objeto contratual. 
Para os propósitos esta cláusula, definem-se as seguintes práticas. 

a) "prática c rrupta": oferecer, dar, receber ou solicitar, direta ou indiretamente, qualquer vantagem com o 
objetivo e influenciar a ação de sen,idor público no processo de licitação ou na execução de contrato; 

b) "prática. ·audulenta": a falsificação ou omissão dos jatos, com o objetivo de influenciar o processo de 
licitação u de execução de contrato; 

c) "prática lusiva": esquematizar ou estabelecer um acordo entre dois ou mais licitantes, com ou sem o 
conhecim nto de representantes ou prepostos do órgão licitador, visando estabelecer preços em} ' 'eis 
artificiai e não-compelltivos; 

~ 
~ 

Rua Bahia, N°85 - Nova Cantu - PR. - CEP: 87330-000 
Fones (44) 3527-1281- (44) 3527-1280 Fax (044) 3527-1363 

E-mall: pmncant , kCOm br 



~/i li~ -'\v ,.r\ 1 U 
ú':- '}_,. 

Estado do Paraná ,.., (' 
MUNICÍPIO DE NOVA CANTU 

j 
CNPJ N.0 77.845.394/0001-03 .J. it~ ~) 

"Paço Municipal Martin Krupek" ~r-L • , 
4
· ·--- f:. 

'lj "pffitica o"sitiva .. , caus"' dano ou am'aç"' causm- dano, dima ou indimam"'"· ás J"S~~· ··;;! 
proprie'4de, visando influenciar sua participação em um processo /icitatório ou afetar a exec~ / 
contrat~J 

e) "prática dpstrutiva ": destruir, falsificar, alterar ou ocultar provas em inspeções 011 fazer declarações falsas 
aos reprssentantes do organismo multilateral, com o objetivo de impedir materialmente a apuração de 
alegaçõe4 de prática prevista na cláusula vigésima sexta, atos cuja intenção seja impedir materialmente o 
exercício 'do direito de o organismo .financeiro multilateral promover inspeção. 

16.1 - Na hipótes! de .financiamento, parcial ou integral, por organismo multilateral, mediante adiantamento ou 
reembolso. este or9anismo imporá sanção sobre uma empresa ou pessoa física, inclusive declarando-a inelegivel, 
indefinidamente ou por prazo determinado, para a outorga de contratos .financiados pelo organismo se, em qualquer 
momento, constatar o envolvimento da empresa, diretamente ou por meio de um agente, em práticas corruptas, 
fraudulentas, colusfvas, coercitivas ou obstmtivas ao participar da licitação ou da execução um contrato .financiado 
pelo organismo. 
16.2 - Considerando os propósitos das cláusulas acima, o licitante vencedor, como condição para a contratação, 
deverá concordar J autorizar que, na hipótese de o contrato vir a ser financiado, em parte ou integralmente, por 
organismo financeiro multilateral, mediante, adiantamento ou reembolso, permitirá que o organismo financeiro e, ou 
pessoas por ele formalmente indicadas possam inspecionar o local de execução do contrato e todos os documentos, 
contas e registros relacionados à licitação e à execução do contrato. 

CLÁUSULA DÉCIMA SETIMA - DO FORO 

17.1 - Para as queltões decorrentes deste Contrato fica eleito o Foro da Comarca de Campina da Lagoa - PR, com 
renúncia expressa de qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 

E por assim por estarem de acordo, assinam o presente termo em três vias de igual teor, os 
representantes das nartes contratantes, juntamente com as testemunhas abaixo. 

Testemunhas: 

-
Nova Cantu- PR, 20/10/2016. 

A~:-~~ --------------------- A~: ____________________ __ 

CPF!: ________ _ CPF: _ _____ _ _ _ 

RG.
1 
________ _ _ RG: ___ _ ____ _ _ 
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TERMO DE ADJUDICAÇÃO 

REF: PROCESSO [JCITA TÓRIO N° 044/2016 
EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS n° 008/2016 

A Comissão Municipal de Licitações, após análise e verificação da documentação e proposta 
apresentada, tornai pública a Adjudicação, do processo licitatório em epígrafe à Empresa, conforme 
segue:: 

LOTE N• 01 (ÚNICO)- ITEM UNICO 

lte Objetd Proponente Valor Unitário (R$) 
m 
n• 
01 Contratação de Empresa CONSTRUTORA P ASTRO E CIA L TDA Proposta preços: 

para Construção de uma CNPJ n• 15.545.532/001-81 R$-403.575 ,31 
Quadra CobertÁ Escolar (Quatrocentos e Três Mil 
Coberta - !convênio Quinhentos e Setenta e 
Ministério da Etlucação - Cinco Reais e Trinta e 
FNDE. Um Centavos). 

Comunica butrossim, que a comissão de licitação dará vistas ao respectivo processo licitatório, a 
quem se sinta prejudicada, para interposição de recurso. 

Nova Cantu, Paraná, 13 de Setembro de 2.016. 

Comissão de Licitação: 
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P1refeitura Municipal de Nova Cantu 
Rua Bahia no 85 - Centro- Nova Cantu- PR. - CEP: 87330-000 

CNPJ N.• 77.845.394/0001-03- Fone (044) 3527-1281- Fone Fax (044) 3527-1363 

E-mail: pmncantu@hotmail.com ou pmncantu@ig.com.br 

PORTARIA n° 100/2016 

Nova Cantu-pr, 19 de setembro de 2016. 

1 
O Prefeito Municipal Airton 

Prefeitd Municipal de Nova Cantu-PR, 
atribuições legais RESOLVE: 

Antonio Agnolin, 
no uso de suas 

Compulsando-se os autos do processo licitatório 
044/2016, na modalidade tomada de preços 008/2016, 
constatfu -se a ausência da publicação da abertura do 
certame junto ao Diário Oficial da União, e desta forma, 
baseado em orientação jurídica, bem como atendendo aos 
princípips públicos de publicidade, interesse e viabilidade, 
fica CPiNCELADO o processo 044/2016, procedimento n° 
008/2016 na modalidade Tomada de Preço, determinando
se nota abertura de procedimento com a regular 
tramita~ão. 

Dê-se ciência. 

Publique-se. 

Airton Antonio Agnolin 
Prefeito Municipal 
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Prefeitura Municipal de Nova Canto 
ESTADO DO PARANA 

CNPJ 71.845.394/0001-03 

ATA DE ABERTURA DE LICITAÇÃO 
PROCESSO LICITA TÓRIO N° 044/2016 

T(])MADA DE PREÇO, na Forma PRESENCIAL n° 008/2016 

Às 09:00 hs (nove horas) do dia 12 de Setembro de 2016, na Sala de Reuniões da 
Prefeitura Municipal de Nova Cantu, reuniu-se o Pregoeiro Oficial da Prefeitura 
Municipal de Nova Cantu, e os membros da equipe de apoio, membros da 
Comissão de Licitações e Controle Interno com a finalidade de proceder a abertura 
dos envelopes e julgamento das propostas, da licitação acima referida o qual 
objetiva a Contratação Empresa para Construção de uma Quadra Escolar 
Coberta - Convênio Ministério da Educação - FNDE. Inicialmente, em 
conformidape com as disposições contidas no Edital, o Pregoeiro abriu a sessão 
pública, constatou-se somente uma Empresa compareceu ao Certame, efetuando o 
credenciamento e recebimento dos envelopes, que teve como participante a 
empresa: 

EMPRESA/CNPJ 
CONSTRUTORA PASTRO E CIA LTDA 
CNPJ 15.545.532/0001 -81 

Feito o Credenciamento, em seguida, o Pregoeiro recebeu os envelopes de n° 
O 1 e 02 da participante, e deu início ao certame com a abertura do envelope da 
Habilitação, e foram apresentados todos os documentos exigidos no certame. 

LOTE N° OI, 

01 E~;rt~~~a~:~a CONSTRUTORA PASTRO E CIA L TDA VENCEDOR 
CNPJ 15.545.532/0001-81 R$-403.575,31 

Constru~ão de uma 
ouadr Escolar 

Coberta - Convênio 
Mini tério da 

Educação - FNDE 

I 

R$-40p.575,31 (Quatrocentos e Três Mil Quinhentos e Setenta e Cinco Reais 
e Trinta e Um Centavos). 

O Pre~oeiro procedeu à abertura do envelope contendo a documentação da 
Proposta da empresa e os repassou aos participantes, que após a apreciação e 
análise, ver~ficou-se em conformidade com as exigências fixadas em edital. 

Rua Bahia, 85 - Centro - CEP 87.330-000 - Nova Cantu- PR - E-Maillicitacao@novacantu.pr.gov.br 



Prefeitura Municipal de Nova Canto 
ESTADO DO PARANA 

CNPJ n.B45.394/0001·03 

Na seqüência, após verificação da aceitabilidade das propostas, o pregoeiro 
declarou qlfe o preço descrito acima seria o resultado da negociação/proposta final, 
referente a licitação em epígrafe. 

Os prazos recursais deste processo licitatório obedecerão às normas contidas 
nas Leis 8.666/93 e 10.520/02 - Lei das Licitações e Pregão. 

Nada mais havendo a tratar, lavrou-se a presente ata que vai assinada pelo 
Pregoeiro, Equipe de Apoio e demais presentes. 

Pregoeiro~~ 

Equipe de ~poio: 

CONSTRUTORA P 
CNPJ 15.545.532/00 

Nova Cantu, Paraná, 12 de Setembro de 2.016. 

Rua Bahia, 85 - Centro - CEP 87.330-000 - Nova Cantu- PR- E-Maillicitacao@novacantu.pr.gov.br 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTU 
ESTADO DO PARANA 

CNPJ n' 77.845.394/0001-03 
Rua Bahia, 85 - CEP 87.330·000 

A VISO DE LICITAÇÃO- PROCESSO LICITA TO RIO n' 044no 16 
TOMADA DE PRE OS 

N"oosno16-PMI"C 
I 

OBJETO: Contratação de [mpre.sa para Construção de uma Quadnt Escolar Coberta 
- Convt.nio Minisfério da Educaçio/FNDE, conforme especificações em edital. 

ABERTURA: À partir das 09:00 (nove) Horas do dia 12 de Setembro de 2.016, na sala de 
reuniões do Paço Municipal, em Nova Cantu, Paranli . 

A Pasta com inteiro teor do Edital, anexos e informações poderão ser 
solicitados na PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTU - PARANÁ. junto a 
Divislo de licitaçlo. no horirio das 8:00 u 12:00 Hs e das 13:00 às 17:00 Hs. 

Telefone: 44 3527-1281 ou e-mail: licitacao(alnovacantu.pr.~ov. br 

I Nova Cantu, Estado do Paraná. 18 de Agosto de 2.016. 
I 

I AIRTON ANTONIO AGNOLIN 
1 Prerelto Municipal 

l PUBLICADO EM 2 2- I o?> lw.u;, 

JORNAL:~~ do.~ 
EDIÇÃO N ·~ 5u;~- 2J~ 
RESPONSAVEL--~-~~----~ 

I 

L_ 



Quarta-feira, 14 de setembro de 2016 
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Prefeitura Municipal de Nova Cantu 
Rua BAHIA, n° 85 - Nova Cantu - PR. - CEP: 87330-000 

CNPJ N.• 77.845.394/0001-03- Fone (044) 3527-1281 - Fone Fax (044) 3527-1363 

E-mail: pmncantu@ig.com.br 

EDITAL DE HOMOLOGAÇÃO 

O Prefeito Municipal de Nova Cantu, Estado do Paraná, no uso das atribuições que 
lhe são conferidas por Lei e, tendo em vista o Processo Licitatório no 044/2016 - Edital 
de Tomada de Preços no 008/2016, conforme especificação no Edital. 

Toma-se pública a Homologação do processo licitatório em epígrafe à Empresa: 

"LOTE No 01 - ÚNICO" 

ÍTEM 01 - Empresa: CONSTRUTORA PASTRO E CIA LTDA, inscrita no 
CNPJ sob o no 15.545.532/001-81, no Valor de R$-403.575,31 (Quatrocentos e 
Três Mil Quinhentos e Setenta e Cinco Reais e Trinta e Um Centavos). 

Nova Cantu, Paraná, 14 de Setembro de 2.016. 

AIRTON ANTONIO AGNOLIN 
Prefeito Municipal 
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MUNICIPIO DE NOVA CANTU 
Estado do Paraná 

CNPJ N.0 77.845.394/0001 -03 

"Paço Municipal Martin Krupek" 

SCI - Sistema de Controle Interno 

Relatório Administrativo n°. 046/2016. 
Processo Licitatório n°. 044/2016. 
Modalidade Edital de Edital de Tomada de Preço n°. 008/2016. 

O presente relatório trata do processo licitatório n°. 008/2016 Contratação empresa 
construção de uma quadra escolar coberta Convênio Ministério 
Educação/FNDE. 

Ao analisar o processo percebe-se que houve o cumprimento as exigências estabelecidas 
pela lei 8.666/93. 

Assim senpo, diante da legalidade verificada, é que se manifesta pela homologação da 
licitação. 

Nova Cantu, 14 de Setembro de 2016. 

É o parecer, s.m.j. 

Controladora Geral 

Controlador Interno 

Rua Bahia, S/N° - Nova Cantu - PR. - CEP: 87330-000 

_ t 

Fones (44) 3527-1281 - (44) 3527-1096 (44) 3527-1280 Fax (044) 3527-1363 
E-mail: pmncantu@hotmail.com ou pmncantu@ig.com.br 


