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Marmeleiro, 28 de junho de2022

Protocolo n" 71605
Requerimento no 044/2022

Excelentíssimo Senhor Prefeito,

TERMo nn nnnnnÊNCIA

1. OBJETO

Este termo de referência tem por objetivo apresentar os requisitos básicos para a contratação de
empresa especializad a na ârea de engenhari a, paÍa elaboração de Laudo Pericial em Estrutura de Concreto
Armado, que apresente as manifestações patológicas existentes na estrutura, condições atuais da obra sob
o ponto de vista da qualidade estrutural e funcional dos seus elementos, a metodologia detalhada para o
tratamento onde se julgar necessário, juntamente com a elaboração do Projeto Executivo de Recuperação
e/ou Reforço para solução das anomalias constatadas. A obra em questão é o edifîcio do Paço Municipal,
localizado na Avenida Macali, 255, Centro, na cidade de Marmeleiro - PR.

2. JUSTIF'ICATIVA

A contrataçáo para elaboração de perícia no Paço Municipal de Marmeleiro justifica-se em virtude
da necessidade de análise técnica e criteriosa da atual situação estrutural do citado imóvel, tendo em vista
o surgimento de diversas manifestações patológicas na estrutura da edificação, que podem acarretar danos
ao patrimônio público e principalmente afetar a segurança de servidores e usuários do espaço.

O bloco antigo do paço municipal, segundo informações obtidas com servidores atuantes na época,
foi inaugurado 1974 (somente térreo), e posteriormente em 1999 foi construído o pavimento superior. Há
alguns anos já se constata existência de corrosão exposta em algumas marquises e na rampa de acesso ao
piso superior. A corrosão, com o passar do tempo, pode ocasionar sérios problemas à estrutura caso não
seja inibida. O bloco antigo possui dois pavimentos, térreo e lo andar, e aproximadamente 1175,00 rn3 de
área total.

No bloco novo do paço municipal, construído entre 2014 e 2016, dentre as diversas manifestações
patológicas existentes, há uma situação que merece atenção especial, por envolver possíveis riscos aos
usuários: as lajes do pavimento superior, ainda antes da ocupação, apresentaram algumas fissuras, e após
a ocupação constatou-se o aparecimento de várias outras, tanto na parte superior como na parte inferior da
laje, e também uma flecha perceptível. O bloco novo possui dois pavimentos, térreo e lo andar, e tem
aproximadamente 640 rfr de área total.

Considerando o fato de que algumas salas estão sendo ocupadas abaixo e/ou acima dessas lajes.
Considerando que as rachaduras, fissuras, e abaulamento visível, são sinais de que a laje está com

desempenho inferior ao necessário.
Considerando que a parte estrutural da obra é a mais importante para que o conjunto desempenhe

seu papel adequadamente, e que um problema localizado pode comprometer outros sistemas da obra.
Considerando a necessidade de obter um diagnóstico e solução confiáveis.
Considerando que esse estudo técnico é necessário para justificar despesas com futuros reparos.
E principalmente, considerando que há servidores trabalhando no local e que pode existir riscos em

continuar utilizando alguma sala do piso superior na condição em que está.
Justifica-se a contratação do especialista mencionado.

2.I JUSTIFrCATM DA MODALTDADE DE LICITAÇÃO

Com base no Acórdão 217212008 Plenário, entende-se que serviços de caráter predominantemente
intelectual devem ser licitados com adoção dos tipos de licitação melhor técnica ou técnica e preço.
Serviços de natureza intelectual seriam aqueles em que a arte e a racionalidade humana sejam essenciais
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para a sua satisfatória execução, não se tratando de tarefas que possam ser executadas mecanicamente ou
segundo protocolos pré-estabelecidos.

Dada a importância do presente trabalho ser realizado por profissional capacitado, julgou-se como
melhor opção a licitação na modalidade técnica e preço a fim de buscar a combinação de preço e empresa
especializada com comprovada experiência de atuação nesse tipo de serviço.

O edital deverá prever a possibilidade de visita técnica ou solicitação de imagens do local
previamente à apresentação da proposta.

O edital será do tipo técnica e preço, e deverá considerar o mínimo de 70% da pontuação da nota
final para a técnica.

3. ESPECTFTCAÇOES DO OBJETO

3.1 O valor máximo estimado da contratação é deR$ 17.570,00 (dezessete mil e quinhentos e setenta
reais)

3.2 Com relação ao Laudo, deverá apresentar as manifestações patológicas e caracfenzâ-las,
utilizando-se de fotografias, textos, ensaios, imagens e desenhos ou croquis, identificando e
demonstrando as suas localizações, suas causas, e orientando sobre o tratamento e recuperação. Sabe-se
que o exame visual não se faz suficiente em algumas ocasiões, ou seja, existem casos onde o perito é
forçado a lançar mão de ensaios e métodos laboratoriais, a fim de proporcionar o correto deslinde técnico.
Nesse contexto é imprescindível que o Município seja assistido por ínstituições, empresas ou
profissionais com experiência e com capacidade paraarealização dos serviços e emissão de laudo pericial
que subsidie tecnicamente as ações a serem tomadas.

3.3 O Projeto deverá fornecer todas as informações necessárias e detalhadas para uma futura
contratação por parte do Município, de empresa qualificada para a realização da obra de recuperação/
reforço, a fim de garantir o adequado desempenho da estrutura, bem como manutenção da segurança,
estabilidade estrutural e vida útil da edificação.

4. ESPECTFTCAçÕES DOS SERVrçOS

4.1. Na primeira etapa, deverá ser elaborado o Laudo Pericial, onde deve estar incluso

4.1.1. - Identificação da obra.
4.1.2. - Metodologia utilizada.
4.1.3. - Identif,rcação "in loco" das patologias existentes.
4.1.4. - Descrever e classificar as causas dos possíveis problemas verificados na estrutura da

edificação, em todos os locais em que os mesmos forem constatados; apontar se são vícios construtivos
ou não.

4.1 .5. - Registro e identificação de todos os sintomas, mecanismos, origens e causas das anomalias
constatadas na estrutura, e em outros elementos quando oriundas dos problemas da estrutura.

4.1.6. - Descrição e resultados de possíveis simulações e ensaios fisicos e/ou químicos realizados.
4.1.7. - Recomendações técnicas para a solução de todas as anomalias ídentificadas, e indicar a

necessidade ou não de ações imediatas caso constatada alguma condição de risco iminente aos usuários
do local.
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Item Qtde. Descrição
Valor

Unitário
Valor
Total

01

Edificação com
dois pavimentos e

área aproximada de
1.688 m'z

Laudo Pericial em Estrutura de Concreto Armado, e

Elaboração de Projeto Executivo de Recuperação
e/ou Reforço Estrutural, conforme especificações
do Termo de Referência

r 7.s70,00 17.570,00

Valor Total 17.570,00
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4.1.8. - Apresentação da sistemâtica a ser observadapara a recuperação e proteção dos elementos
afetados.

4.1.9. - Relatório fotográfico, com a clara identificação e localização de cada manifestação
patológica.

4. I . 10. - Mapa esquemático com a localização das manifestações patológicas.

4.2. O Projeto técnico executivo de recuperaçño e/ou reforço estrutural, deve ser composto por:

4.2.1. - Planta(s) com todos os detalhes executivos e construtivos necessários para a execução dos
serviços de restituição da integridade das estruturas (seja recuperação ou reforço), inclusive com
localização e delimitação da abrangência de cada intervenção.

4.2.2. - Quantitativos dos serviços a serem executados para total recuperação estrutural do imóvel,
restabelecendo as condições de segurança. O quantitativo deverá ser elaborado com base nos serviços e
insumos do Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices - SINAPI, exceto quando não constar na
tabela.

4.2.3. - Memorial descritivo com todas as especificações dos serviços, e memorial de cálculo
quando for o caso, justificando as soluções adotadas.

4.2.4. - Outras especificações técnicas complementares julgadas necessárias.
4.2.5. - Emissão de ART de todos os serviços inclusos no contrato.

4.3. Deverá ser emitida ART para todos os serviços inclusos no contrato, e todas as peças técnicas
(laudos, projetos, memoriais, etc.) deverão fazer referência ao número da respectiva ART, devendo ser
assinados e rubricados em todas as páginas pelo responsável técnico.

4.4. Os itens 4.1.3. a 4.2.5. devem ser elaborados separadamente para o Bloco Antigo e o Bloco
Novo, ou seja, deverão existir capítulos exclusivos dedicados a cada bloco.

s. DAS OBRTGAçÕES B RESPONSABTLTDADES DA CONTRATADA

A Contratada, sendo pessoajurídica, deverá:

5.1. Comprovar possuir em seu quadro de pessoal, profissional de nível superior, engenheiro ou
arquiteto, com atribuição legal para elaboração de laudo pericial e projeto de estrutura em concreto
armado.

5.2. Apresentar o laudo e o projeto com nível de detalhamento suficiente para embasar a futura
licitação da contratação para execução dos serviços de reabilitação e/ou reforço das estruturas.

5.3. Buscar todas as informações ou dados necessários para viabilizar a perfeita execução do
objeto

5.4. Atender as legislações, normas e regulamentos, conforme item 9 (nove)

5.5. Apresentar, no prazo estabelecido em contrato, o laudo e demais peças técnicas, conforme
descrito neste termo.

5.6. Entregar, após aprovação final da fiscalização, 2 (dois) jogos de cópias do laudo, projeto e

demais peças técnicas, devidamente assinados e rubricados em todas as páginas, bem como uma versão
em meio digital (pdf e dwg).

5.7. Realizar, no prazo a ser estabelecido pela fiscalização, ajustes, alterações e/ou
complementações que esta última julgar necessário.
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5.8. Registrar, junto ao CREA-PR a anotação de responsabilidade técnica referente aos trabalhos de

laudo pericial, bem como projeto recuperação e/ou reforço estrutural.

5.9. Prestar todas as informações complementares solicitadas pela f,rscalização, mesmo após a

entrega do objeto ou futuramente, durante a execução das possíveis recuperações estruturais, visto que a

responsabilidade técnica pelos serviços prestados não se encelra com o vencimento do contrato.

5.10. Havendo necessidade de algum ensaio destrutivo, a reconstituição dos elementos afetados é

responsabilidade da Contratada.

5.11. Manter total sigilo sob os trabalhos prestados, fornecendo as peças técnicas e demais

informações apenas à contratante.

6. DAS OBRTGAçÕES n RESPONSABILIDADES DO CONTRATANTE

A Contratante deverá:

6.1. Fornecer as informações ou documentações necessárias para a Contratada, quando solicitado

6.2. Receber e analisar os trabalhos apresentados no prazo de até 10 dias úteis.

6.3. Realizar, através do fiscal do contrato, medição dos serviços após análise e aprovação dos

serviços prestados.

6.4. Notificar a Contratada, em caso de inadimplemento total ou parcial, ou descumprimento de

alguma das cláusulas contratuais.

6.5. Realizar o acompanhamento dos prazos contidos neste Termo de Referência, no que diz
respeito a conclusão dos trabalhos solicitados.

7. CRITÉRIOS DE PAGAMENTO

7 .l. O pagamento dos serviços estará condicionado ao exame e à aprovação da Fiscalização, o qual

será realizado em 02 (duas) parcelas, sendo a primeira após aceitação do Laudo Pericial, correspondendo

a 5O%o do valor global do contrato, e a segunda após a entrega completa do objeto, contendo todas as

correções/esclarecimentos solicitados, se for o caso.

8. REQUISITOS PARA QUALIFICAÇÃO MÍNÛIA

8.1. A empresa deverá submeter-se à habilitação prevista no Edital de Licitação, observado,

especificamente, a documentação seguinte:

a) Apresentar no mínimo 0l (um) Atestado e/ou declaração de Capacidade Técnica comprobatório

de aptidão para execução de serviços compatíveis com o objeto licitado em nome da PROPONENTE, o

qual deverá ser expedido por pessoa jurídica de direito público ou privado, com base em execução

anterior de perícia em estrutura de concreto armado, documento este que deverá ter o nome e cargo do

responsável pela emissão do Atestado e/ou declaração;
b) Apresentar no mínimo 01 (um) Atestado e/ou declaração de Capacidade Técnica comprobatório

de aptidão para execução de serviços compatíveis com o objeto licitado em nome da PROPONENTE, o

qual deverá ser expedido por pessoa jurídica de direito público ou privado, com base em execução

anterior de elaboração de projeto de recuperação de estrutura de concreto armado, documento este

que deverá ter o nome e cargo do responsável pela emissão do Atestado e/ou declaração;

c) Apresentar no mínimo 01 (um) Atestado e/ou declaração de Capacidade Técnica comprobatório

de aptidão para execução de serviços compatíveis com o objeto licitado em nome da PROPONENTE, o
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qual deverá ser expedido por pessoa jurídica de direito público ou privado, com base em execução

anterior de elaboração de projeto de reforço de estrutura de concreto armado, documento este que

deverá ter o nome e cargo do responsável pela emissão do Atestado e/ou declaração;

d) Declaração de indicação do(s) responsável(is) técnico(s) selecionado para o Laudo Pericial,
para o Projeto de Recuperação, e para o Projeto de Reforço, podendo ser um profissional diferente para

cada serviço, sendo o mesmo até o seu recebimento definitivo pelo licitador. E vedada, sob pena de

inabilitação, a indicação de um mesmo técnico como responsável técnico por mais de uma proponente;

e) Comprovação do vínculo empregatício entre o(s) responsável(is) técnico(s), elencado na letra

"d", ê a proponente, mediante registro em Carteira de Trabalho ou Contrato de Prestação de Serviços,

devidamente autenticado. Para dirigente ou sócio de empresa, tal comprovação poderá ser feita através da

cópia da ata da assembleia de sua investidura no cargo ou contrato social;
f) Comprovação de registro no CREA e/ou CAU, através de certidão do Conselho Regional de

Engenharia,e Agronomia - CREA e/ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo - CAU, DO(S)
RESPONSAVEL(rS) TECNTCO(S);

g) Comprovação de registro no CREA e/ou CAU, através da certidão do Conselho Regional de

Engenharia e Agronomia - CREA e/ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo - CAU, DA
PROPONENTE.

9. LEGISLAÇÃO, NORMAS E REGULAMENTOS

9.1. A Contratada será responsável pela observância das leis, decretos, regulamentos, portarias e

norrnas federais, estaduais e municipais direta e indiretamente aplicáveis ao objeto do contrato.

9.2. Na elaboração do objeto contratado, deverá ser observado o que estabelecem os documentos

abaixo, assim como toda a legislação municipal, estadual e federal pertinentes, independente de citação:

9.2.1. Normas brasileiras elaboradas pela ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas),

regulamentadas pelo INMETRO (lnstituto Nacional de Metrologia).
9.2.2. Normas regulamentadoras do Ministério do Trabalho.
9.2.3. Outras nornas regulamentadoras aplicáveis ao objeto do contrato.
9.2.4. Normas internacionais específicas consagradas, se necessário.

9.2.5. lnstruções e resoluções dos órgãos do sistema CONFEA/CREA.

10. DO PRAZO DE EXECUÇÃO E VrGÊNCIA

10.1. O prazo máximo para início dos serviços será de 05 (cinco) dias consecutivos, e o prazo de

execução dos serviços será de até90 (noventa) dias consecutivos, contados a partir da data de emissão da

Ordem de Serviço, sendo os 45 primeiros dias para a elaboração do Laudo e o restante para elaboração do

projeto.

10.2. O prazo de vigência do Contrato será pelo período de 12 (doze) meses, contados da data de

sua assinatura, admitindo prolrogação nos termos do art. 57 daLei 8666193.

11. DOS PROCEDTMENTOS DE FISCALTZ^çÃO

11.1. A fiscalização examinará o laudo pericial em até 15 dias úteis, verificando se todos os

requisitos foram atendidos adequadamente.

1 1.2. Caso seja constatada alguma ausência de informação, falha de metodologia ou inconsistência

de dados, a fiscalização notificará a Contratada, para proceder as devidas correções/complementações,

sem prejuízo no prazo para elaboração do projeto.
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1 1.3 Recebido o projeto, o mesmo será analisado pela fiscalização em até l5 dias úteis, e notificará

a Contratada para proceder as devidas correções/complementações caso constatada alguma ausência de

informação.

I 1.4 A fiscalização determinará o prazo
máximo 15 (quinze) dias corridos, conforme a

correções, de no mínimo 3 (três) e no

Silmara rambilla
Diretora do Departamento e Planejamento

Civil
t37.528

J
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Prefeiturø Municipal de Murmeleiro

Número do Protocolo:

Nome:

cNPr(cPF):

Endereço:

Nítmero da Cøsø:

Baírro:

Cidade:

CEP:

Estødo:

Assunlo:

Prqzo de Entrega:

Nome do Requerente:

71605 Data do Pedido:

Departamento de Administração e Planejamento

Tìpo de Pessoa: E

2810612022

l\¡larmeleiro

8561 5-000

?aranâ

Requer autorização para conhatação de empresa
especializada na área de engenharia, para elaboração de
Laudo Pericial em Estrutura de Concreto Armado, que
apresente as manifestações patológicas existentes na
estrutura, condições atuais da obra sob o ponto de vista da
qualidade estrutural e funcional dos seus elementos, a
metodologia detalhada para o tratamento onde se julgar
necessário, juntamente com a elaboração do Projeto
Executivo de Recuperação e/ou Reforço para solução das
anomalias constatadas, A obra em questão é o edifÍcio do
Paço Municipal, localizado na Avenida Macali, 255, Centro,
na cidade de Marmeleiro - PR.

Silmara Terezinha Brambill

Prefeiturø Munícípøl de Mørmeleiro

Nítmero do Protocolo:

Nome:

CNPJ(CPF):

Endereço:

Número dø Cøsø:

Bøirro:

Cidade:

CEP:

71605 Data do Pedido:

Departamento de Adminishação e Planejamento

Tìpo de Pessoa: U

2810612022

Marmeleiro

8561 5-000

Estødo: Fatattá I

Requer autorização para contratação de empresaAssunto
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na área de engenharia, para elaboração de
Pericial em Estrutura de Concreto Armado, que

as manlfestaçöes patológlcas exlstentes na
condlçöes atuals da obra sob o ponto de vlsta da
estrutural e funclonal dos seus elementos, a

detalhada para o tratamento onde se Julgar
juntamente com a elaboração do Projeto

solução dasde Recuperação e/ou Reforço para
constatadas. A obra em questão é o edlffclo do

Munlclpal, locallzado na Avenlda Macali, 255, Centro,
cidade de Marmelelro - PR.

Prazo de Entrega:

Nome do Requerente: Sllmara Terezlnha Bramblll

^

/l



0810312022 11:.35 Webmail :: Orçamento Laudo Pericial e Projeto

OrçamentoLaudoPericial eProjeto - t" 0W
De Setor de Engenharia - Pref. Mun. Marmeleiro <engenharia@marmeleiro.pr.gov.brt

Cópia Oculta ... <aurelio@asestruluras.com.b>, <tozziengenharia@hotmail,com>, <valeaengenharia@gmail.com>,

<eng.eduardodebom@gmail.com>, < guslavoveronese.eng@gmail.com>

Data 03-02-202211:44

þzozz-ot rRpERtr0.pdr(-421 KB) þnnarucHn01-A1.pdf(-8eaKB) Sennrucun02-At.pdr(-268K8)

fi ennruCHn 03- A1.pdf (-1a1 KB) þ tmagens Edifìcação.pdf (-2,8 MB)

Rernover todos os anexos

Ilo¡u clia.

O Município de lvlarnreleiro está enl busca de cotaçties para elaboração de l,auclo Pericial ern fistnrtura cle Concreto Arnraclo, e Haboração de Projeto

dc lìecuperação e/ou lìeforço h,strLrtural, anrbos para a nìesrna edificaçrio.

C'onfbrme contalo pr'évio, ent,io em anexo o'Iþrnro de Rel'erência com estrrecifÌcaçño dos selviços que pretendenros contr¿ttar, e tanrbérn a planta cla

edihcação e algunras irnagens para eurbasar o orçâmento, qne cleve ser el¿rborado confi¡rme rnodelo em ¿tnexo.

Ressalto c¡ue o laudo ó rcfì¡rcnte somente aos elemenk¡s cstruturais da cdificação, incluindo nrarquiscs c r¿mtpas.

contprovaçào cle capaciclade técuica da elnpresa e clos profissionais tanlbérn terão peso nojulgarnento.

^¡ualquer 
rlúvid¿r estou a disposição.

s$ryåF Atenciosamente,
Michcl

Setor de Engenharia
(46) 352s-8rø9
Avenida l"'lacali, 255

Centro
Manmeleino/PR

856!5-øøø

https://webmail.marmeleiro.pr.gov.br/roundcubemail/?_task=mail&_safe=1& uid=7228&_mbox=Enviadas&_action=print&_extwin=1

\'\

1t1



OBlO3l202211:37 Webmail :: Orçamento Perfcia e Projeto - Marmeleiro h.,.- IW
Orçamento Perícia e Projeto - Marmeleiro

# De Setor de Engenharia - Pref. Mun. Marmeleiro <engenharia@marmeleiro.pr.gov.br>

ffi Para <lisboaeng.civil@gmail.com>

Data 07-02-202208:04

þennrucHn01-A1.pdf(-Be8KB) Sennrucun02-A1.pdf(-26aKB) þennrucHn03-A1.pdr(-141 KB)

þzozz-ot TR PERlTo,pdf (-421K8) @ COrnçÃO - LAUDO PAÇO.doc(-51 KB) þ tmagens Edtficação.pdf (-2,3 MB)

Remover toclos os anexos

Born dia,

O Municipio de Marmeleiro está en busca de cotações para elaboração de l.,auclo Pericial ern Estrutura de Concreto Arnrado, e Elaboração de Projeto

de lìecuperação e/ou lìeforço [istnrtural, ambos para a meslna edificação.

Conf'orme contzrto pt'évion envio enr anexo o'lþrmo de Referência com es¡recificação dos serviços que pretendemos contrâtâr, e também a planta da

edifìcação e algttnrns irnagens para eurbasar o orçamento, que deve ser elaborado confornre rnodelo em onexo (proposta global).

Ressalto c¡ue o lztudo é rc{brente somente aos elementos estruturais da. edi:ficação, incluindo nrarquises e rânrpas.

lanbérn é import¿rnte frisar que posterionnente a licitaçíto serri do tipo preço e técnica, ou seja, não selá uma mera disputa de rnelhor preço, pois a

conrprovaçõo de capacidade técnica da empresa e clos profissionais tambérn terão poso no julgarnento.

ô-'.ro mais alguns documentos pra ajuclar embasar o orçarnento, nìas conro o e-mail não suporta os arquivos, criei rm¡ link pra vocô fazer o clownload:

Link para download (ex¡rira ern 4 dias)

httrxl-wpte¡ufpr,gmr&olyulaadslûtç1 3a67c8228 I cl64l c786375ba27c8i!022Q2041 45()20/052 c37027 elefi¿20220204r45248t76.

Nesse link consta: fotos extras, e relatório clo bloco novo com fotos internas (esse relatório demonstra vários problemas na edificação, mas para o

orçanìento em questão pode se atentar aos parágralos e imagens relativas a estrutura).

Atenciosamente,
MfcheI
Setor de Engenharia
(46) 3s2s-81øe

Avenlda MacaJ.1, 255

Centno

ManmeleÍno/PR

85615-øøø

rrtü

^

https://webmail.marmeleiro.pr,gov.br/roundcubemail/?_task=mail&_safe=1& uid=7233&_mbox=Enviadas&_aç1¡s¡=print&_extwin=1
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101021202208i03 Webmail :: Proposta de orçamento de Laudo e Projeto

Proposta de orçamento de Laudo e Projeto

S De GustavoHenriqueVeronese<gustavoveronese.eng@gmail.com>

dô Para <engenharia@marmeleiro.pr.gov,br>

Data 09-02-202213:54

[t enonosrn coMERcrAL - pERfctA MARMELEIRo.pdf (-soo KB)

Remover todos os anexos

Boa tarde,

Segue anexo o orçamento para os serviços descritos no Termo de Referência, como havfamos comblnado.

Com relação aos requisitos para qualifìcação mínima, estou em negociação com um colega da pelcla judicial para tentarmos atuar em
conjunto, para tentarmos cumprir estes requisitos no momento em gue forem contratar o serviço.

0brigado pela oportunidade de orçamento. Qualquer dúvida estou à disposiçãol

Atenciosamente,

B

T ry

/l

n

https://webmall.marmelelro,pr.gov.br/roundcubemail/?_task=mall&_safe=1&_uld=9932slmbox=INBOX&_actlon=prlnt&_extwin=1

\\'\,
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PROPOSTA COMERCTAL PARA PRESTAçÃO

DE SERV|çO

PERICIA EM ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO

PROJETO DE RECUPERAçÃO E/OU REFORçO

ghu engenharia

o DADOS GERAIS

Pato Branco, 09 de fevereiro de 2022

Orçamento gerado por: Eng. Gustavo Henrique Veronese (CREA PR - 1651741D)

A/C: Eng. Michel Martinazzo - Prefeitura de Marmeleiro

\lb
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ghv enqenharia

. OJETIVO DA PROPOSTA

1) Realização de lnspeção Predial para identificaçäo de manifestações

patológicas nas estruturas de concreto armado do edifício do Paço

Municipal da Prefeitura de Marmeleiro - PR.

2) Elaboração de Projeto de Recuperação e/ou Reforço de estruturas de

concreto armado para solucionar as anomalias constatadas.

O lmóvel Motivo está localizado a Avenida Macali, 255 no Município de

Marmeleiro - PR. É Oo tipo "edificação de uso público" composto por dois blocos com

área construída de aproximadamente 1.175 m2 (bloco antigo) e 640 m' (bloco novo),

totalizando 1 .815 m'z.

Será emitido Laudo técnico registrando todas as anomalias detectadas, seu

diagnóstico, prognóstico e propondo soluções para o seu reparo. Também será

elaborado Projeto Executivo de Recuperaçäo e/ou Reforço das estruturas com base

no que for constatado no Laudo.

\'\,
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6unuengenharia

. ESCOPO

Os serviços contratados se subdividem nas seguintes etapas:

1a ETAPA: Levantamento de dados e documentos da edificaçäo: administrativos,

técnicos, de manutenção e operação (planos, relatórios, históricos, etc.);

2a ETAPA: Entrevista (anamnese) com o gesto(es) do edifício para averiguaçäo de

informações sobre o uso do imóvel, histórico de reformas e manutençäo, dentre outras

intervenções ocorridas;

3a ETAPA: Levantamento arquitetônico para indicar o local das manifestações

patológicas e para elaboração de Projeto de Recuperação/Reforço;

4a ETAPA: Realização de vistorias na edificação para o levantamento de todas as

manifestações patológicas, principalmente as que são de origem estrutural. Serão

feitos registros fotográficos da edificação e poderá ser necessária a realização de

ensaios tecnológicos;

5a ETAPA: Elaboração de Laudo Técnico apontando a localização, a classificação, o

diagnóstico e o prognóstico das manifestações patológicas com recomendações

técnicas para a solução das anomalias identificadas;

6a ETAPA: Elaboração de Projeto Executivo de Recuperação/Reforço com base no

Lauto Técnico. Levantamento do quantitativo de serviços a serem executados e

memorial descritivo de cada serviço.

. PRAZO

A entrega do Laudo Técnico se dará em até 45 dias consecutivos após o início

dos serviços e a entrega do Projeto de Recuperação/Reforço em até 45 dias

consecutivos após a entrega do Laudo, totalizando g0 dias.

HONORÁRlOS

o Laudo Técnico é precificado por horas despendidas para sua elaboração:

o Custo por hora técnica = R$125,00

o Estimativa de horas despendidas = 64h

(levantamento arquitetônico - 8h, vistoria com registro fotográfico - 8h, ensaios

tecnológicos - 8h, redação do Laudo - 40h)

o Valor do Laudo Técnico = R$8.000,00

o lmpressão de Laudo colorido = R$250,00

a

\\\"
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O Projeto de Recuperação/Reforço de Estruturas é precificado com base na

área a ser projetada:

o Custo por m2 = R$4,00

o Área da edificação = 1.815 m2

o Valor do Projeto de Recuperação/Reforço = R97.260,00

o Plotagem de Projetos = R$200,00

coNDtçÕES cERAtS DE PAGAMENTO

o Primeira parcela após a entrega do Laudo Pericial - s0% do varor;

o Segunda parcela após a entrega do Projeto - S0% do valor.

a

Agradeço pela oportunidade de orçamento e me coloco a disposição para o
esclarecimento de quaisquer outras dúvidas.

Gustavo Henrique Veronese
Mestre em Engenharia Civil

Engen heiro Patologista
CREA PR - 165174tD.

TelA/ýhatsApp: (a6) 99936-81 67

Ì\\,



101021202207:53 Webmail :: Re: Orçamento Laudo Pericial e Projeto

Re: Orçamento Laudo Periciale Projeto
Valea Engenharia <valeaengenharia@gmail.com>

Setor de Engenharia - Pref. Mun. Marmeleiro <engenharia@marmeleiro.pr.gov.br>

0B-02-2022 08:51

ài,. 16fl

De

Para

Data

E cornçÃo - LAUDo pAÇo.prrf(-241 KB)

Rermover tocios os anexos

Prezado Michel, bom dia,

Nos últimos dias, analisamos a situação do paço municipal e encaminhamos a proposta anexa. Devido à complexidade das anomalias encontradas,
apenas a conslatação visual é insufrciente para saber exatamente quais os procedimentos a serem adotados de reforço e recuperação sem a
realização da perfcia e os exames na edificação.

No entanlo, ftzemos uma est¡mativa pelo que me passou nos anexos e lambém por meio do seu laudo.

Qualquer esclarecimento, fico a disposição, assim como, caso haja o processo licitatório, temos a técnica e o interesse pelo trabalho.
Atenciosamente,

DAI,)OS:

R^zÃo soc't¡\t.,: vÀl,fì.A -A\''Àt,t¡iÇÕlts, pÌ;RictAs D coNsut,'¡'oturrs DIù t'INcENuARIÄ t;t't)1r
CN l,.l/lvl Ir :34.1i99. 420f Xm I -20

HNDEItEÇO CC.)MPI-t1't'O: Rtjrr |IORGIIS l)ti MltDtiutOS, SgB. tVtÂ'I'0LÂNI)ÌA/|,R
NC)MIj I)O R.I1ìSPONSÁVt:I.. PIìI..A IÌIVIPRESA: STIìPIIANID VICDNI'E ITIOT

(.)PF N": (163.810.079-fl2

IìGNo: 10.195.931-7

PRAZO D[ VALIDÁDE Di\ PROPOSTA: 90 DIAS

itå -

Em qui., 3 de fev. de 2022 às 11:44, Setor de Engenharia - Pref. Mun. Marmeleiro escfeveu:

Ilom clia.

Recu¡reração e/ou lìct'orço Bstrrìnrrnl, arnbos para ¿ì lreslîa edifÌcaçílo.

algumas intagetts ¡rara etnbasar o orçamento, clLre deve ser elaborado crlnforme modelo em anexo.

Iìcssalto quc o laudo é rel'erentc somente aos clenrentos estrulurais cla erlifictrçllo, incluinclo nrart¡uises e rarìtpns.

de capar;idade tét:nic¿ d¿¡ u¡¡)trt.sa e dos ¡rrolissiott¿iis tanrbéln terão peso nojulgantento,

Qrnlc¡uer dúvicla estou a disposiçilo.

u*{p Atenciosamente,
Michel

Setor de Engenharla

(46) 3s2s-81øs

Avenida MacaIi, 255

Centno

Marmeleiro/PR
85615-øøø

https://webmail.marmeleiro.pr.gov.br/roundcubemail/?_task=mail&_safe=1&_uid=9924&_mbox=INBOX&_action=pri¡l&_extwin=1 1t1
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ANEXO r - COTAçÄO

DESCRTçÃ,o ¡os snRvrÇos E euANTrrATrvo

Item Qtd DESCRIçÃO
VALOR

UNITÁRIO
(R$)

VALOR
TOTAL

(R$)

I

Edificação com dois
pavimentos e área

aproximada de 1688 m,

Laudo Pericial em Estrutura
de Concreto Armado, e
Elaboração do Projeto

Executivo de Recuperação
e/ou Reforço Estrutural,

conforme especificações do
Termo de Referência.

15.000,00
15.000,00

TOTAL 15.000,00

RAZÄO SOCIAL: VALEA - AVALIAÇÕES, PERÍcIAS E coNSULToRIAS DE ENGENHARIA
LTDA

CNPJ/MF :3 4.699.420 I 000 I -20

ENDEREÇO COMPLETO: RUA BORGES DE MEDEIROS,598. MATEIÂNUAIPN

NOME DO RESPONSÁVEL PELA EMPRESA: STEPHANIE VICENTE MOI

CPF N': 063.810.079-82

RG N": 10.195.931-7

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: 90 DIAS

Cascavel,0T de Fevereiro de2022

StephanieVicente Moi
Engenhetra Ctvll

CREA-PR 156925/Þ

ASSINATURA DO RESPONSÁVU LEGAL
E CARIMBO DA EMPRESA

r 
^\

l\\\U



101021202208:04 Webmail :: RE: lnformações Extras - Orçamenlo Marmeleiro

RE: lnformações Extras - Orçamento Marmeleiro
Lucas Tozzi <tozziengenharia@holnrail.com>

Setor de Engenharia - Pref. Mun. Marmeleiro <engenharia@marmeleiro.pr.gov.br>

04-02-202217:29

ù 1 qå/

De

Para

Data

ft cornçno - LAUDo PAÇo.pdf(-e3 KB)

Renrover todos os ârìexos

Olá Eng. Michel,

Conforme conversado v¡a telefone segue a cotação para desenvolvimento dos serviços relacionados no termo de referência.

Att,

Lucas Tozzl

TOZZI Engenharia

EVOCS Protensão

Sócio/Diretor Técnico

CREA PR 138.328ÆD
â 

t¿sr 99950.5098

De: Setor de Engenhar¡a - Pref. Mun. Marmelelro <engenhar¡a@marmele¡ro.pr.gov.br>

Enviado: sexta-feira, 4 de fevere¡ro de 2022 72:53

Assunto: lnformações Extras - Orçamento Marmeleiro

Ilonr dia.

Clonlbnue comentei orìtonr, Èstou eilviarrdo mais doculnerrlos para enrbasar a ulaboraçäo do orçarncnto.

Clonro o e¡nnil nãcr sul)orta os arquivos, crisi t¡ur link prir você fàzer o dowtrload:

l.ink para downloacl

orçârnento em r¡uestão pode se atcntar iros parágrnlbs e inagens relativas tr estrutura).

lmportantc: allcrci o modolo prn fornccir¡rcnto dn cofaçäo (cm ancxo), pârâ quc soja lbrnccitlo um valorglobal, c nño scplrado para ¡rcrícia

Qualquer dúvida fico a disposição.

*tËrË Atenc iosanìente,

MlcheI
Setor de Engenharia
(46) 3s2s-81øe
Avenida MacalÍ, 255

Centro
Marmeleiro/PR
I 5615 -øøø

https://webmail.marmeleiro.pr.gov.br/roundcubemail/?_task=mail&_safe=0&_uid=9917&_mbox=INBOX&_action=print&_extwin=1

'\\o
1t1
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ANEXo t - cor.LçÃo

DESCRTÇÃo uos snRvrÇos E euANTrrATrvo

(Favol mandar esses daclos abaixo no col.po do e-mail tarnbérn)

RAZÃO SOCIAL: TOZN ENGENHARIA

CNPJ/MF: 17 .5s9.919/000 I -12

ENDEREÇO coMPLETo: Rua João Lili Cirico, 1406, Bairro Coqueiral- Cascavel/PR - CEP: 85.807-540

NOME DO RESPONSÁVEL PELA EMPRESA: LUCAS TIZZI - CREA/PR: 138328/D

CPF No: 047.631.279-50

RG No: 7.539.319-9

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: 60 dias

CASCAVEL, 04 DE FEVEREIRO DE 2022.

AS DO VEL LEGAL
E CARIMBO EMPRESA

it l', ¡.rg.ç I 9¡' Ü{J0 t - i:d

r r" .' i ijìA l,Il)h - lf l!'

!:l;i\ i{i,f.t: l,iLt CIIìfCO, Ì't0b
(ì(¡QI)EIRÀL - cuP85S0?-540

i, ',,S(-'^Vt;¡. PÀRf.l-'{"i \'[,

Item Qtd DESCRTçÃO
VALOR

TINITÁRIO
ß$)

VALOR
TOTAL

tR$)

1

Edificação com dois
pavimentos e área

aproximada de 1688 m,

Laudo Pericial em Estrutura
de Concreto Armado, e
Elaboração do Projeto
Executivo de Recuperação
e/ou Reforço Estrutural,
conforme especifi cações do
Termo de Referência.

54.000,00 54.000,00

TOTAL R$ s4.000,00



081031202211:28 Webmail :: Proposta 2205 - 22 Orçamento Laudo Pericial e Projeto por AS ESTRUTURAS

Proposta 2205 - 22 Qrçamento Laudo Pericial e Projeto por AS ESTRUTURAÿ - 2W
Aurelio Franceschi <aurel io@asestruturas.com.br>

Setor de Engenharia - Pref. Mun. Marmeleiro <engenharia@marmeleiro.pr.gov.br>

02-03-202209:39

O valor estimado para o ESCOPO é de RS 225.000,00 ( valor já com descontos )

lat
Em 03/02/2022 11:44, Selor de Engenharia - Pref. Mun. Marmeleiro escreveu

De

Para

Data

Bom dia

Caro Michel

Atr

Bom dia.

O Município de Marmeleiro está em busca de cotações para elaboração de Laudo Pericial em Estrutura de Concreto Armado, e
Elaboração de Projeto de Recuperação e/ou Reforço Estrutural, ambos para a mesma edifrcação.
Conforme contato prévio, envio em anexo o Termo de Referência com especifrcação dos serviços que pretendemos contratar, e
também a planla da edificação e algumas imagens para embasar o orçamento, que deve ser elaborado conforme modelo em anexo
Ressalto que o laudo é referente somente aos elemenlos estruturais da edifrcação, incluindo marquises e rampas.
Também é importante frisar que posteriormente a licitação será do tipo preço e técnica, ou seja, não será uma mera disputa de
mellror preço, pois a comprovação de capacidade técnica da empresa e dos profìssionais também terão peso no julgamento.

Qualquer dúvida estou a disposição

$Ìiffifi{ Atenc ios amente,

Michel

Setor de Engenharia
(46) 3s2s-81øe

Avenida l4acaIi, 255

Centno

Manmeleiro/PR

856t5-øøø

https://webmail.marmeleiro.pr.gov.br/roundcubemail/?_task=mail&_safe=0&_uid=9989&_mbox=INBOX&_action=print&_extwin=1

\\\
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5#
PAV I ivì tT r\J îAÇAÛ

Ao Município de Marmeleiro
Ao Setor de Engenharia

Razäo Social: Six Pavimentagäo Ltda
CNPJ: 03.752.550/000 1-55
Endereço: Rua Sete de Setembro 3835, centro, Chopinzinho - PR
E-mail: sixpavimentacao@hotmail. com
Telefone: (46) 9 99340051

A empresa acima qualificada, apresenta seu orçamento conforme segue:

Prazo de validade: 60 dias.

Chopinzinho-Pr,26 de maio de2022.

PATRICK Assinado de forma dlsltal por
PATRICK

WEI RICH:059 1 $$ wrrnrcne5e1l64oe67

40967 ?190";',tot''ot 
'26oet5e:41

SIX PAVIMENTAçAO LTDA
PATRICK WEIRICH
ADMINISTRADOR
RG:46536264 SSP

CREA-PR: 1265241D

Item Qtd DESCRTçÄO
VALOR

UNITARIO
(R$)

VALOR
TOTAL (R$)

1

Edificagäo com dois
pavimentos e área

aproximada de 1688
m2

Laudo Pericial em Estrutura de
Concreto Armado, e Elaboração
do Projeto Executivo de
Recuperaçäo e/ou Reforço
Estrutural, conforme especificaçöes
do Termo de Referência.

R$ 22.000,00 R$ 22.000,00

TOTAL R$ 22.000,00

5rx Pl\v!¡v¡ENTAÇAC-)
cNPJ 03.752.55û/000i-5s

tì.'¡i,li,rlI lri,t,.r;rl)t(), ìl.lj\, r,,¡,., l)1, (,'lìlro, ( ltrr¡rrrr,rrlrll,,,,/l,li, ( I i,: iÌ',',()(l ()(J(l

| ()rrr. ,l{i'l llÍì{)'r (),/ ì.'Ì I ',i)<¡r.ttrttrr(,r,lt,,rt,l,,i1,,r,lr,'til.l t,lir



261051202210:13 Webmall :: RE: Orçamento Perfcla e ProJeto - Marmelelro

RE: Orçamento Perícia e Projeto - Marmeleiro

De

Para

Data

Patrick Weirich <eng-patrick@hotrnail.com>

Setor de Ëngenharia - Pref. Mun. Marmeleiro <engenharia@marmelelro.pr.gov.br>

26-0ÿ202210:A1

hu- 2U

1:iiii

ri!#:ìiJl

fr zozz-os-zo 0RÇAMENro.pdf (-ó0s KB)

Remover toclos os anexos

Bom dia,

segue orçamento conforme solicitado

Patrlck Welrlch

Ëngenheiro Civil

CREA - PR 126524/D

CRËA-SC 122392-7

De: Setor de Engenharla - Pref. Mun. Marmeleho <engenharla@marmelelro.pr.gov,br>

Envlado: qulnta-felra,26 de malo de 202209t57

Parai Eng patrlck <eng-patrlck@hotmall.com>

Assunto: Orçamento Perfcla e Projeto - Marmelelro

ljom dia,

rle I{eoupernçiio e/ou Iìol'orgo llstrutur¿rl- onrbos para a nrcsnra cclificnçào.

edificaçño e nl¡¡tutas intagens ¡rarn embæur o (n'ý¡unento, quc deve ser elnbolaclo conl'omrc rnodclo cnr anexo (¡rloposttr.elobal).

Rcss¡tltn que o lauclo tl rcl'erents sonrertte aos elc'rrrentos estrufir¿ris da orlilic'açùo. i¡rcltrintltl rnurquiscs s r¿llnpas.

L..ink paln dorvnload (rl boixa pq enr alguns dia^s o link cxpira.¡

bs

^ 

orçÌilmerrto em questÍo pode se atental'aos pará¡¡rafos e rìuagens lelativns a esrutul'a).

Atenclosamente,
Michel
Setor de Ëngenharla
(46) 3s25-810e

Avenlda Maca1i, 255

CentFo

Mannel"elrolPR

8S6LS-øøø

$t!,

https://webmall.marmelelro,pr.gov,br/roundcubemall/?_task=mail&_safe=0&_uid=10332&_mbox=INBOX&-action=prlnl&_exlwln=1 1t1
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TR¡BUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SAO PAULO

Contrato no 41118

CONTRATO QUE ENTRE 51 CELEBRAM O
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE
SÃO PAULO E A EMPRESA DIAS &
CAROOZO ENGENHAR¡A LTDA. EPP PARA
ELABORAçÃO DE LAUDO TÉCNICO DE
ENGENHARIA DO PREDIO DA UNIDADE
REGTONAL DE FERNANDÓPOL|S (UR-rr).

O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO. ¡nscrito no CNPJ sob nO

50.290.931/000140, isento de lnscrição Estadual, com sede na Av. Rangel Pestana,
315, Centro, São Paulo, Cap¡tal, neste ato representado pelo seu Diretor Técnico do
Departamento Geral de Administração, Senhor Carlos Eduardo Corrêa Malek, R.G.
13.146.149-7 e C.P.F. 075.299.248-18, conforme delegação de competência fixada
pelas Resoluçöes n" 1/97, publ¡cada no D.O.E. de 08/03Æ7, e no 4ß7, publicada no
D.O.E. de 20103197, e Ato no 1.917115, publicado no DOE de I de outubro de 2015,
de ora em diante designado CONTRATANTE, e a empresa D¡AS & CARDOZO
ENGENHARIA LTOA - EPP inscrita no CNPJ sob no 17.695.703/0001-84, com sede
na Avenida da Saudade, no 654, Baino Corinto, Femandópolis/SP, CEP 15.600{00,
representada na forma de seu contrato social pelo Sr. Joel Rodrigo Cardozo, RG no

41.U2.6364 SSPiSP e CPF no 219.054.738-50, na qual¡dade de vencedora do
Pregão Eletrônico no 29118, doravante denominada CONTRATADA, nos termos da
Lei Federal no 8.666, de 21 de ¡unho de 1993 e alterações, e da Le¡ Federal no

10.520, de 17 de julho de 2OO2, firmam o presente ctntrato, autorizado pelo

Excelentlssimo Senhor Conselheiro Presklente às fls. 269 dos autos do Processo
TC-A no 8.612y026117, æm as seguintes cláusulas:

CLÁUSULA PRIMEIRA
OBJETO

1.1- Elaboração de laudo técn¡co de engenharia do prédio da Unidede Regionaf
Fernândópolis (UR-1 I ) do CONTRATANTE.

1.2- Consideram-se partes integrantes deste conlrato, como se nele
transcritos, os seguintes documentos:

a) Edital do Pregãc Eletrônico no 29/18 e seus Anexos;

b) Proposta de 26 de abril de 2018, apresentada pela GONTRATADA; e

c) Ata da sessão do Pregão Elet¡ônico no 29/18.

3.1. A vigência deste contrato inicia-se com a pub¡¡cação de seu extrato no Diário
Oficial do Estado de São Paulo, encerrando-se na data de emissão do Termo de
Recebimento Defln¡tivo.

3.2- A Autorização parâ lnlcio dos Sewiços seÉ expedida em até l0 (dez) dias,
após a entrega- pela CONTRATADA da documentação exigida na cláusula 4'2
deste contrato, caso seja aprovada.

3,2.1- Aenÿega da documentação exigida na ctáusula 4.2 se dará em até l0 (dez)

dias conidoJ da publica@o no Diário Oficial do Estado de São Paulo do extrato
deste conkato.

3.3- O prazo de execuçáo dos serviços é de 60 (sessenta) dias corridos, confo.rme

Cronog'rama Ffsico.Fiñanceiro dos Se¡yiços ccnstante no Memorial Descritivo.

con*,ad;s da data indicada pela Comissão de Fiscalização na Autor¡zação pârâ

lnício dos Serviços.
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acrésc¡mos ou supressões nos lermos do artìgo 65, S l' da Le¡ FedeÍÊl no 8.666/93-

CLJ{USULA SEGUNDA
VALOR E RECURSOS FINANCE¡ROS

2.1- O valor total do presente contrato é de R$ 20.700,00 (vinte mil e aetecentos
reais).

2.2- A despesa onerará os recußos orçamentários e financeiros reservados na
Funcional Programátíca: 01.032.0200.11821 - Elemento: 3.3.90.39'99'

CLÁUSULA TERCEIRA
VIGÊNCIA E PRÁZOS PARA EM¡SSÃO DOS TERMOS DE RECEBIMENTO

PROVISÓRIO E DEFIN]TIVO

3.4- O prazo para emissão do Termo de Receblmento Provisório será (dez)

días corridos contados da data em que CONTRATADA comunicar. Pora a

conclusåo total do ob¡eto, e
Definitivo será de 30 (trinla)

emissão do Termo de
do recebimento Provlsório,

o prazo para
dias corrldos

que cumpridas as condiç€es d¡spostas no Memorial Descritivo e neste

CLÁUSULAqUARTA
CONDIçÕES DE EXECUçÃO, EMlsSÃO DO DOCUMENTO- 

SANEAMENTODEIRREGULARIDADES

1.3- A execução dos serviços será feita sob regime de
global.

4.1- O objeto deverá ser executado conforme as especificações'
condições estabe¡ec¡dos no Memo¡ial Descritivo do Edital e será

Gomissão de Fiscalização designada pelo CONTRATANTE
Autorização para lnício dos Serviços, o(s) Atestado(s)

Termos de Recebimento Provisório e

|r
c..
{

t\)
Ð

\
l.+ O vaior inicial atualizado deste contrato poderá sofrer. nas mesmas

Costato no 4 1i18 -TC-A- n'8.6lz{,26jf 7 -f¡s, tl 9.

preço

Serv¡ços e os

ConlEto no 41 rPA-612.ñ2Êl17 -

dos
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4.6.3- Após a clnferência e aprovação dos quânt¡tat¡vos e valor âpresentado, a
Comissáo de Fiscalização comunicará a CONTRATADA, no prazo de 3 (três) d¡as
úteis contados do recebimento do relatório, o valor aprovado, e autorizará â emissão
da corespondente nota fiscallfatura;

4.6.11- As notas fìsc€is/faturas deverão ser emitidas pela CONTRATADA, contra o
CONTRATANTE, e apresentadas no prazo de 3 (três) dias úteis para a Comíssão
de Fiscalização na sede do CONTRATANTE:

4,6.5- Recebidas as Notas Fiscais/Fatu¡as de Serviço. a Comissão de Fiscalização
terá o prazo de 3 (três) dias úteis parâ em¡ssão do(s) Atestado(s) de Reafização
dos Serviços, enquanto não for comun¡cada a conclusão total do objeto, nos
termos da cláusula 4.8.1 deste Contrâto, caso em que passará a flu¡r o prazo para
emissão do Termo de Receblmento Provisório.

4.7- Constatadas inegularidades no objeto, a Comlssão de Fiscallzação, sem
prejufzo das penalidades cabfveis, poderá rejeitá-lo no todo ou'em .parte se não
corresponder ås especificações do Memorial Descritivo do Edital, determinando sua
substituição/coneção;

4.7.1- As inegularidades deverão ser sanadas pela CONTRATADA, no prazo
máximo de 5 (cinco) dias úteis, contados do recebimento por ela da notiñcação por
escrito, mantido o preço inicialmente ofertado, exceto quando a inegularidade for
justificadamente consider¿da de caráter grave ou urgente, h¡pótes€ em que poderá
ser fixado prazo menoc

4.7.2- Eventuais pedidos de solicitação de prorrogação de prazo de execução ou
para s:¡neamento de iregularidades, desde que devidamente justificados,
deverão ser apresentados por escrito à Comissão de Fiscalização e serão
apreciados peio Diretor Geral de Departamento, que os decidirá.

a) Os pedidos de prorrogação deverão ser submetidos com a devida
anteædência, considerando o tempo necessário para o trâmite processual e para
que não haia paralisação das atividades p€la CONTRATAÐA.

4.8- Executado, o objeto será recebido mediante termo círcunstanciacio assinado
pelas partes:

4.8.1- Provisoriamente, em 10 (dez) dias corridos, contados da

CONTRATADA comunicar, por escrito, a conclusão total do objeto;

4.1.1- Somente serão expedidos os termos
plenamente de acordo com as disposiç€es

de recebimento se o objeto estiver
cûnstantes no Memorial Descritivo e

retificação

nesle clntrato.

4,1.2' O(s) Atestãdo(s) de Reallzação dos Serviços e os Termos de

RecebÌmènto provisóiío e Def¡nitivo seÉo exped¡dos com base nos serviços

eíet¡vamente executados e medidos, respe¡tados os limites estabelec¡dos no

cronograma Físico-Financeiro dos serviços constante no Memorial Descritivo,

Rnexo-t Oo Edital, e com observåncia, no que couber, das disposições na Ordem de

Serviço GP-02/2001, Anexo Vl do Edital, expedida pelo GONTRATANTE'

4.1.3- Conerão por conia da GoNTRATADA, as despesas para efetivo atendimento

ao objeto licitadò ta¡s como materiais, equipamentos, acessórios, transporte, tributos,

enc.rgo" trabalhistas e previdenciários deconentes de sua execução-

4.2- A CONTRATADA devefá apresentâr para a comissão de Fiscallzação, antes

do início dos serviços e em ãté l0 dias corridos da publicação no Diário Oficial

do Estado de São pãulo do extrato deste contrato, o(s) seguinte(s) documento(s):

4'2.1-CîpiadaAnotaçãodeResponsabilidade.Técnicã_ARTdoConselho
neglonat de Engenharia e Agronomia - CREA, com base no valor total do contrato'

4.3-Acom¡SsãodeF¡scalizaçãoteráaté10(dez)diasparaanalisar.a
doanmentação entregue e emitir a Autor¡zação para lnício dos servíços, caso seia

aprovada.

4.4.oprazodeexecuçãodosserviçoséde60(sessenta)dlascofr¡dos,conforme
Cìonóg?"r" Físico-Financeiro aoi Serviços constante no Memorial Descritivo,

*ni"Oi" da data indicada pelo CONTRATANTE na Autorização para lnício dos

Serv¡ços.

4.5- Apos o término de cada período mensâ|,.a CoNTRATADA elaborará relatório

*nt"ñOo valores e quantitativos totais mensais de cada um dos tipos de serviços

efetivamenterealizados'conformeCronogramaFísico.Financeíroconstantedo
Mernorial Descrìtivo.

4.6- A(s) medição(öes) para efeito
com os seguintes Procedimentos:

de pagâmento será(ão) realizadtr(s) de acordo

4.6.1- A Comissão de Fiscalização solicitara à CONTRATADA' hipótese de
que a

recusas e:fou inconeçöes de quant¡dadeÿvalores' a

objetivando a emissão da nota fiscal/fatura;

4.6.2- Serão considerados somente os serviços efetivamente

da seguinte foma:

a) O valor dos Pagamentos será obtido mediante a aPlicação

de desembolso relativos ao valor toial contEtâdo, definidos no

Financeiro, às correspondentes quantidades de serviços efetivamente

descontadas as importâncias relativas às quânticiades de serviços

a) O recebimento prov¡sório será caÉcterizado pela emissáo do
Recebimento Provisório, com expressa concordância em receber
pro.,/¡sor¡amente.

b) Com a emissão do Termo de Recebimento Provisório,
Fiscatízação autorizará a emissão da nota fiscaUfatura pela
apresentada à Comissäo de F¡scallzação no prazo de 3 (três) d¡as

4.82- Ðef¡nit¡vamente, em 30 (trinta) d¡as corr¡dos do recebimento

a) O Termo
de Fiscalização

de Recebimento Def¡nit¡vo será lavrado desde
tenha aprovado a completa adequação do-obieto ao

Descritivo e aos temos contratuais.

de
o

b) Os serviços recusados, depois de refeitos e aceitos-petafõñþãd de

Fiscaiiáaçãc, será somados à rnedição dos serviços do mêgdeguinte i,,i---1----
cøLtto nô 4'lr1ô ' TC-A- no 8.612'026';17 - ns-3iÊ-----''- - j

ç
(.
a

t\)
-i\sÞ

cüraro n' 41/18 - TC-A- no 8.€12026117 4!9
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4.9- O recebimento definitivo não ex¡me a CONTRATAÐA de sua responsabilidade,
na forma da Lei, pela qualidade, coneção e segurança dos serviços prestados.

4.10- O c¡itério de elaboração do Laudo Técrico deverá obedecer às Normas
reconhecidas, em suâs últimas revisóes, tais como:

4.10.1- Normas de Segurança em Edilìcações do CREA - Conselho Regional de
Engenharia e Agronom¡a;

4.10.2- Normas de Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, em especial
a NBR 13.752;

4.10.3- Normas do IBAPE-SP;

4.10.+ Lels, Decretos, Regulamentos e Dispositivos Legais emitiCos pelas
autoridades govemamentais, em âmbito Municipal, Estadual e Federal e pertinentes
à execução dos serviços ora contratados.

4.11- Havendo interesse no Atestado de Capacidade Técnica referente ao serv¡ço
executado, o CONTRATANTE o emitirá, ficando a cargo da CONTRATADA
diligenciar nos termos do artigo 58 da Resolução 1.025 de 30/10/2009 do CONFEA,
para que o dodrmento passe a fruir da eficácia necessária aos fins especiais a que
eventualmente se destine.

CLÁUSULAAUINTA
FrscAltzAçÃo DA EXECUçÃO DOS SERV|çOS

5.1- Não obstante a CONTRATADA seja a úníca e exclusiva responsável pela
execução de todos os serviços, ao CONTRATANTE é reservado o d¡reito de, sem
que de qualquer forma restrinja a plenitude dessa responsabilidad€, exercer a mais
ampla e completa fiscalização sobre os seNiços, d¡retamente ou por Comissão de
Fiscallzação designada de modo a assegurâr o efet¡vo cumprimenlo da execução
do escopo contratado, cabendolhe também realizar a supervisão das atividades
desenvolvidas pela CONTRATADA, efetivando avaliaçäo periódica.

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO

6.3- Manter, durante toda a execução deste contrato, todas as condiçoes que
culminaram com sua habilitação na fase da licitação.

6.4- A CONTRATADA em s¡tuação de recuperação judicialiextrajudicial deverá
crmprovar o cumprimento das obrigações do plano de recuperação
judiciauextrajud¡c¡al sempre que solicitada pela Comissäo de F¡scalizâção e, ainda,
na hipótese de substituição ou impedimento do administrador judicial, comunicar
imedia'ramente, por escrito, à Comissão de Fiscal¡zação.

CLÁUSULASÉflMA
OBRIGAçÕES DO CONTRATANTE

7.1 - Efetuar os pagâmentos nas condições e preços pactuados;

7.2- Acompanhar e fiscalizar a execução desie contrato por uma Comissão de
Fiscalizaçåo formalmente designada;

7.3- Notif,car por escrito a oconência de iregularidades durante a execução do
objeto.

CLÁUSULAOITAVA
GARANTIA

E.1- Para gaEnt¡a da execução dos serviços ora pactuados, a CONTRATADA
efetivou, c¡nforme diret¡izes preestabelecidas no instrumento convocatór¡o, a
garant¡a conespondente à RS 1.035,00 (um mil e tr¡nta e cinco reais) equivalentes
a 5% (cinco por cenio) do valor total deste contrato.

E.2- A garantia prestada pela CONTRATADA será l¡berada ou restituída após a
em¡ssão do Termo de Recebimento Definitivo e, quanclo em ciinheiro, alualizada
monetariamente.

8.3- Se o valor da garantia for utilizado no pagamento de quaísquer obr¡gaçöes'
incluindo a indenizaçäo de terce¡ros, a CONTRATADA, notiäceda por meio de
conespondência s¡mples, obrigar-se-á a
máximo e impronogável de 48 (quarenta

repor ou completar o seu valor, no prâzo
e oito) horas, contradas

reíer¡da notmcação.

8.4- Ao CONTRATANTE cabe descontar da garantia toda a
CONTRATAT}A-qualquer tftulo lhe for devida pela

CLAUSULA SEXTA
OBRIGAçÕES DA CONTRATADA

Além das disposiçöes constantes no Memo¡ial Descritivo, a

se a:

6.1- Refazer em até 5 (cinco) dias úteis, às suas expensas,
inadequadamente executado elau recusado pela Comissão de

6.2- Atender, no que couber, aos dispositivos da Ordem de
CONTRATANTE, publicada no DOE em 30/05/2001.

CLÁUSULANONA
PAGAMENTO

\..

Í-

9.1- Para efeito de pagamento, a CONTRATADA encaminhará
cobrança para a Comlssão de Fiscalização.

9.2- os pagamentos serão efetuados mensalmåäG- Þéla T
CONTRATANTE, com base nos serv¡ços efetivamenle executados e

t\)
-ctl

"*.ContEto n'4-1/18 - Tc.A- -f,s.5,g

do

Ccnhato 10 41/18 - -rC-A- nà 8.ô12.{26/17 - ffs. ôr 9

do



))

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO

respeitados os limites estabelecidos no Cronograma Físico+¡nancelro constiante
no Memorial Descritivo, obsewando-se, no que couber, o previsto na Ordem de
Serviço GP No 02/2001 do CONTRATANTE;

9,2.1- Os pagamentos serão realizados mediante depósito na conta conente
bancária, em nome da CONTRATADA no Banco do Brâs¡l S.A, em l5 (quinze) días
após a emissão do Atestado de Realização dos Servlços ou do Termo de
Recebimento Provisório, conforme o caso.

9.3- Conforme leg¡slação vigente, f¡câm obrþados a emitir Nota Fiscal Eletrôn¡câ -
NF-e, os contribu¡ntes que, independentemente da atividade econômica exercicia,
realizem operações destinadas à Administraçao Pública direta ou indiretâ.

9.4- Caso o término da contagem aconteça em dias sem expediente bancário, o
pagamento ocorerá no primeiro dia úl¡l imed¡atamente subsequente.

9.5- Havendo divergência ou efro na emissão da documentação fiscaf, será
¡ntenomp¡da a contagem do prazo para fins de pagamento, sendo in¡ciada nova
contagem somente após a regularização da documentação fiscal.

9,6- Não será iniciada a cûntagem de prazo, caso os docurnentos f¡scais
apresentados ou outros necessários à contratação contenham inconeþes.

9.7- A contagem do prazo parâ pagamento cons¡derará dias conidos e terá início e

encenamento em dias de expediente no CONTRATANTE.

9.8- Constitui condição para a realizaÉo do pagamento a inexistência de registros
em nome da CONTRATADA no "Cadastro lnformativo de Crédito não Quitados de
Órgãos e Entidades Estaduais -CADIN ESTADUAL'.

9.9- Quando for cÐnstatada qualquer inegularidade na nota fiscal/fatura, s€rá
¡mediatamente sol¡citada à CONTRATADA, couber,
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profissional responsável pela condução do processo, de que está cumprindo o plano
de recuperaçâo jud¡c¡al.

9.t¿f. No caso de â GONTRATADA estar em s¡tuação de recuperação
extrajudiclal, junto oom os demais €omprovantes, deverá apresentar comprovação
documental de que está cumprindo as obrigações do plano de recuperação
extrajudicial.

9.1$.4 não apresentação das comprovações de que tra'.am as cláusulas 9.13 e 9'14
assegura ao CONTRATANTE o direito de sustar o pagamento respectivo eiou
pagamentos seguintes.

g.16- Havendo atraso nos pagamentos não decorrente de falhas no cumpr¡rnento

das obrigaçöes contratuais principais ou acessónas por parte da CONTRATADA'
incidirá óneção monetária sobre o valor devido na forma da legislação aplicável.
bem cÐmo juios morató¡'ios , a Íazào de 0,5ÿE (me¡o por cento) ao mês, calculados
"pró-rata tempore', em relação ao atraso verificado.

9.17- Não será consideradc araso no pagamento, as retençöes efetuadas em

virtude da aplicação da Resolução no 5, de 1o de setembro de 1993, alr.erada pela

Resolu$o no 312008.

CLAUSULADÉCIMA
RESCTSÃO E SANçÕES

10.1- O não cumprimento cias obrigaçþes assumidãs no presenie conlrai9,9u.a
oconência das hipóteses previstsa nósartigos 77 e7e da Le¡ Federal n"8'ê66' de

ãì ¿" lrr,t"¿" 1ä93, atuålizadâ pela Lei Fãderal-no-.8'883, de 8 de junho de 1994'

ãurc¡=ã*, ciesde já, o CONTRATANTE a rescindir, unilateralmente, o cûntrato'
¡n¿éJãn¿"nt"*"nté <!e interpelaçáo judicial, sendo aplicável aìnda, o disposto ncs

artigos 79 e 80 do rnesmo diploma þgal-

ou
de

Federais no

alterada
que a

ainda pertinente regularização, que deverá
prazo de 2 (do¡s) días.Fiscalização no

9.10- Caso a GONTRATADA não apresente carta de correção no pftlzo
o prazo paÍ¿¡ pagamenfo será recontado a partir da data da sua

9.11- Quando da emissão da nota fiscal/fatura, a CONTRATADA
valor das retenções dos tributos cabíveis.

9.12- Observar-se-ão ainda o disposto na lnstrução Normativa RFB no

novembro de 2009 e alterações, e a legislação do lmposto
Jurídica da Rece¡ta Federal do Brasil - RFB.

si tua çãb de- recupsf.agã99.13- No caso de a CONTRATADA estar em

deverá apresentar declaração, relatório ou dccumento equivalente
administrador judicial, ou se o admin¡stradcr judicial for pessoa

10.3- No caso de rescisão administrativa unilateral, a CONTRATADA

os direitos do CONTRATANTE de aplicar as sanç6es previstas no

ajuste e na leg¡slação que rege a licitação.

10.4- A aplicação de quaisquer sanções referidas neste

responsabilização civil da CONTRATADA pela ¡nexecução
o

SEU

total ou

ou pela inadimPlência.

10.5- A aplicaÉo das penalidades não impede o CONTRATANTE de

ressarcimento dos prejuízos efetivados, decorrentes das faltas (
¡

t\)
€

do
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10.6.No caso de a CONTRATADA encontrar-se em situaçÉo de recup€râção
judicial, a convalidação em falência ensejará a imed¡ata rescisão deste clnlrato, sem
prejuízo da âplicâção das demais cominaçöes legais.

10.7- No caso de a CONTRATADA encûnÍar-se em sifuação de recuperação
extrajudicial, o descumprímento do plano de recuperação ensejará a imediata
rescisáo deste contrato, sem prejuízo da aplicação das demais cominações legais.

CL.ÁUSUIÁ DÉCIMA PRIMEIRA
FORO

ll.l. O foro competente para toda e qualquer ação deconente do presente contrato
é o Foro Central da Capital do Estado de São Paulo.

I 1.2- E, por estarem justas e contratadas, o presente contrato para todos os
fins de direito.

2 I llAl ?018

TRJBUNAL DE PAULO

Rodrigo

ENGENHARIA LTDA - EPP

Testemunhas; ll

t
t
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ESTADo DE sÃo PAUTo

TERMO DE CONTRATO N'09'20.I6

TERMo DE coNTRATo oe enesraçÃo DE sERvtços, QUE FAzEtt¡t ENTRE st A
cÂmana MUNtctpAL DE trApEnNtNcA E o sR. cARLos HENR|QUE R. cosrA.

A CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA devidamente inscfita no CNPJ sob no

67.360.537/0001-33, com sede na Rua José Soeres Hungria, ýno, Jardím Marabá, na
cídade de ltapetininga-SP, doravante denominada CONTRATANTE, neste ato represerÞ
tada pela Presidente, Sra. MarÍa Lúcia Lopes da Fonseca Haidar, RG no 787.587 SSP-
PR, CPF no 836.157.33&@, e o Sr. Carlos Henrique R. Costa, RG no 40.343.68953,
CPF no 677.482.10G63, brasileiro, engenheiro civil, CREA no 5068915767, com endereço
à Rua Francisco Rodrigues Júnior, no 487, Mla Barlh ltepetininga-SP, doravânte denomi-
nada CONTRATADO. l¡rmam o presente termo de contrelo, otja celebração foi autoriza-
da nos autos do processo adm¡nistrat¡vo, doravante denom¡nado Processo, concernente
à Dispense de Ucitação no (H/2016, com base no inciso I do art¡go 24 daLei Federal no

8.666€3. Os contraer¡tes enunciam as seguintes dáusulas e cond¡çöes que regerão o
contrato em harmonia com os princíp¡os e normas de leg¡slação aplicável à espécie, es-
pecielmente a Lei Federal no 8.666/93 e suâs altereções posleriores, doravânte denomi-
nada Le¡, que as pertes decleram conhecer, subordinando-se, incondicionâl e ¡rrestr¡te-
menle, às suas est¡pulâções.

PRIMEIRA (DO OBJETO)
1.1. É ob¡elo desle termo a conlratãção de empresa ou profissional especializado na área
de engenharia civil para a realiaaþo de pericia técnice em todo o prédio da Cåmara
Municipal de ltapetin¡nga, incluindo vistoria, inspeção e emissão de respec{ivo laudo
pericial.

sEcuNDA (DA PRESTAçÃO DOS SERV¡çOS)
2-1. O Contratado se compromete a preslar os seguintes serviços:

a) Fomecer de mão de obra especial¿ada para realização das atividedes:
b) lnspeção/Verifìcação e levanlamenlo de lodos os problemas ex¡stentes e relac¡onados
à construção civ¡l de todo o prédio da sede da Cåmara Municipal de ltapetininga.
c) Acírsar as eventuais ceusas dos problemas constetedos (projeto, ob(a, fatores natu-
reis, etc.).
d) EleborâÉo de Lâudo Técnico Detalhado das Verificaç6esflnspeções reelizâdâs com
descrição detalhada das necess¡dades, adequeções, ¡mplementa@s, e documentação
necessária;
g) Recolhimento de ART - AnotaÉo de Responsabilidade Técnica do Laudo;
i) Todas as informa@s preslades p€lo Conlratado deverão estar ri]orosamente em con-
fomídade à legislaçáo v¡gente.

2.2. O Contratado se compromete a entregar o Laudo Técnico em. no máximo, 30 (trinta)
d¡as, contados do recebimento da Ordem de Servþ a ser emitída pela Cåmara MunicÞel
de ltepetininga.

TERCETRA (DoVALORI
3.1. O valor global deste conlrato é de R$ 3.200,00 (tr€s mil e duzentos reais).
conforme proposta apresentada pelo Contratado, considerando o valor global para e

totalidade dos serv¡ços mencionâdos na cláusula prime¡ra deste conlreto.
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3.2. A Contratante poderá suprimir ou acrescer o objeto do contrato em até 25% (v¡nte e
cinco por cento) do seu valor iniciâl âtualÞado, a critério exclusivo, de acordo com o d¡s-
posto no art 65, I e $ 10, da Lei Federel n" 8.6æ/93.

QUARTA (DA DESPESAI
4.1. A despesa conerá pelo Cód¡go de Despesa 01.031.0058.2039.3.3.90.36 - Outros
Serviços de Terceiros - Pessoa Física, do orçamento da Câmara Municipal de ltapetin¡n-
ga do presente exercíc¡o.

QUINTA (DO PAGAMENTO)
5.1. O pagamento devido ao Contratado seráefetuado em aÎé 15 (quirze) dias uteis após
a prestaçäo dos serviçrs e apresentação da respectiva Nota Fiscal/Fatura devidamente
atestada por servidor da Câmara Municipal de ltapet¡ninga responsável pelo acompa-
nhamento e liscalizeçáo dos serviços, mediante quitação de boleto de cobrança bancária,
crédito em conta conente ou cheque nominal ao sèu favor, à vista de fatura que deverá
ser apresentada pelo ContEtado.

$ lo Coneråo por conte exc{us¡va do cor¡tretedo:
a) todos os impostos e taxas que forem devidos em decofiênc¡a do objeto da contretaçäo;
b) contribu¡ções devidas à Previdêncie Social, encargos trabalhistas, prêmios de seguros
e acidentes pessoa'rs, taxas, emolumentos e outras despesas que se façam necessárias.

$ 2o Em caso de devolução da fatura/nota fiscal parâ coneçáo, o prazo para pãgemento
passará a flu¡r após a sua reapresentação à oD"t*¡5porÇÃO.

sEXrA (DO PRAZO)
6.1. O prazo do presente contralo será de 60 (sessenta) d¡as, contados da sua assinafu-
ra, pronogável na forma do art 5/. ll de Le¡ Federal no 8.666/93.

sÉnr$A (DAs oBRrcAçóEs Do coNrRArADo)
7.1. São obrþaçóes do Contratado:
a) Executar os serviços dentro dos padrões de qual¡dade exigidos;
b) Obedecer aos prezos estipulados neste conlrato:
c) Condtzir os trabalhos ora conlratados de acordo com as Normas Técnicas aplicáveis e
em estrite observância da legislação em vigoq
d) Apresenter å Contrâtante, ceso esta venha a solicitar, a programeção geral dos seus
serviços com base em indicações pela mesma fomecida;
e) Prester, durante tode a execução.do contrato, suporte com prioridade de atend¡mento;
f) O Contratado responsab¡liza-se, por quaisquer intem:pções e/ou suspensões dos ser-
v¡ços ora contretados, devendo imediatamente proceder à cont¡nuidade dos serviços,
sem quaþuer ônus aoContrãtante;
g) Comunicar imed¡atamente à CONTRATANTE qualquer problema ou inegularlCede que
d¡reta ou indiretamente afete a regular execufo dos serviços;
h) O Contratado deverá prestar os serviços dentro dos parâmetros, normas e rotinas es-
tabelecides pele Contratante, com qualidade e temolog¡a adequadas, em obseryância às
recomendações aceites pela boâ técn¡ce, norrnas e legislação vigente, comunicâr ¡nter-
coÍênc¡as, b€m como preencher ficÌìas de controle padronizadas;
¡) Apresentâr, dentro de 05 (c¡nco) d¡as após a assinatura do contrâto. o número da Ano'
tação de Responsabitrdade Técnice (ART) e uma coP¡a do recibo correspondente, para
figurarem na ordem de serviço.

OITAVA (DAS OBRIGAçõES DA CONTRATANTE)
8.1. São obrigaçóes da Contratar¡te:
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S lo A Contratante não responderá por guaisquer ônus, direitos ou obrigações vinculados
â legislaçåo tributária, lrâbelhista, previdenciária ou securitária, e decorenle da execuçþo
do presente contreto, cujo cumprimento e responseb¡lidade caberão, exclusivamente à
Contretado.

S 2P A Contatar¡te não responderá por quaisquer compromissos assumidos pelo Conire-
tado com terceiros, ainda que vinculados à execução do presente conlrato, bem como por
qualquer dano causado a lerceiros em deconência de eto do Contratado, de seus em-
pregados, prepostos ou subordinado.

$ 3o O Contratádo manterá, á¡jrante toda a execr,ção do contrato, as cond¡ções de hab¡l¡-
tação e qualil¡cåção que lhe for-em ex¡gidas.

DÉcrMA TERCE|RA (oos rRlBuros E DESpEsAs)
13.1. Constituirá encargo exclusivo do Contratado o pagamento de tributos, tafifas, emo-
lumentos e despesas deconentes da formalização deste contrato e da exeorção de seu
objeto.

oÉctMe qurRte (DA puBLrclDADE Do coNTRATo)
14.1. Até o 50 (quinto) dia útil do mês seguinte eo da assinatura do presenle contralo, a
Contralanle providenciará sua publir=ção resumida na lmprensa Ofrcial, para ocorrer no
prezo de 20 (vinte) dias, daquela data, como cond'(Fo ind¡spensável pãra sua ef¡cácia.

DÉclMAaurNrA(Do FoRo)
f5.1. O Foro do conùalo será o da Comarca de llapetininga/SP, excluído quahuer orlro.

Para firmeza e validade do pactuado, o presente termo foi lavrado em 3 (três) vias de
igual teor, que, depois de lido e achado em ordem, v,ai assinado pelos conlraentes.

Itapetininga, 14 de julho de 2016.

cÂMAR.A DE ITAPETININGA
Maria da fonseca Haidar

CARLOS R. COSTA
CREA n.o 5068915767

(Contratado)

Testemunhas:
Assinatura
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a) Fomecer todos os dados e especificações necessárias à completa e coneta execução
dos serviços;
b) Comunicar ao Contralado, com antecedência mínima de 24 (vinte e quatro) horas, das
necessidades supervenþntes porventura ocoÍidas, para o perfeilo cumprimento do
objeto deste insbumento.
c) Acompanhar e fiscalizar a prestação dos serv¡ços por um ou me¡s representantes téc-
nicos, nos termos do art.67 da lei n' 8666/93;

NONA(DAS PENAUDADES¡
9.1. Ao Contratado, total ou parcialmente inadänplente, serão aplicadas as sançôes
previstas nos arts. 86 e 87 da Le¡ Federal n" 8.666/93, e seber:

9.1.1. O atraso injustif¡câdo na prestação dos serviços, sem prejuízo do disposto no pará-
grâfo lo do artigo 86 da tei no 8.666/93, suje¡ÎaÉ ao Contratado à multa de mora, c:¡lcu-
lado por dia de atraso da obrþação não cumprida na segu¡nte proporção:
a) atraso de eté 30 (t¡inta) dias, multa de 0,1% (um déc¡mo por cerúo) ao d¡a; e
b) atraso superior a 30 (trinta) dias eté 45 (quarenta e cinco) dias, mulira de 0,2% (dois
décimos por cento) ao dia.

9.1.2. Pela ¡nexecuçáo total ou pârcial dos serviços, podeÉo ser aplicadas à Contratado
as seguintes penal¡dades:
a) mutta de 10% (dez por cento) sobre o valor total ou parcial da obrigaçáo não cumprida
e/ou
b) ap¡¡caçáo de suspensáo temporária para licitar e contratar com a Municipalidade e/ou
declaração de inidone¡dade, conforme previslo pelo artigo 87 da Lei Federal 8.666/93.

9.1.3. A aplicação de uma penalidade não exclui a aplicação das outras, quendo câbíveis.
A penalidade de mutta poderá ser aplicada de forma isolada ou cumulativamente com
quaþuer das dema¡s, podendo ser descontada de eventuais crédilos qu€ tenhe em fece
da Contratar¡te.

9.1.4 As multas prev¡stas neste dáusula não lêm nalureza compensatória e o seu
pagam€nto não el¡de a responsâbilidade do Conlratado por danos causados à
Contratante.

DÉcrfliA (DA REsctsÃo)
10.1. O presente contreto poderá ser rescindido nas hipóteses previstas no art. 78 da Lei
Federal no 8.666/33, com ês cons€quências indicadas no art. 80, sem prejuízo des sen-
ções preyistas naquela le¡ e no instrumento convocatório.

$ lo Os casos de resc¡são contralual serão formalmente mot¡vados nos autos do Proces-
so, assegurado o direito à prévia e ampla defesa.

DÉCIMA PRIMEIRA (DA cESSÃo oU DA TRANSFERÊNCIAI
11.1. O presente conlrato não poderá ser objelivo de cessão, subcontratação ou transfe.
rência, no todo ou em parte.

DÉCIMA SEGUNDA (DAS RESPONSABILIDADES)
12.1. O Contratedo essume como exdusivamente seus os riscos e as despesas decor-
rentes da boa e perfeita execuSo dos serviços conlratados. Responsabiliza-se, tembém,
pela idoneidade e pelo comportamento de seus empregados, prepostos ou subord¡nados,
e, a¡nda, por quaisquer prejuzos causados ao Contretente ou a terc€¡ros na execução
deste contrato-

o

a o

tF

N)
c-oç*

Jost¿)¿.Cr-¿
CPF:

t-7;---.*=\..-*a-t;-
Nome:

4s y3¡.\Ct
RG nOCPF no

3Ì¿.irr ?)9-ÉL

li^*, ÿ;,'-- rÝ-^lo Ç-!.,,,-
Nome:

'RG no

qt{.r,rc'-aç - 4/



))

PODÊRJUDICIÁR|O

*"r*.*=ilo"Joh%o#ff,3DA2'REc^o g ffi.
Se€etaría de Prcc6s.mônto eA@mPanhamento de ContEtos Ê Lic¡tações g #**

pnBcÃo tr oozl2o2o - pRoAD Ý 29.62s12o2o - coNTRATo N" 3612020 gt
co¡ÍTRATo errt FAZEM ENrRE sr o rRrBrnrAL R-Dcror¡AL no TR.ABALE. DA 2'R.FÆrÃo 

" Ê ffi.Ë
A EMpREsa pRoJEcoN - PRoJElos Þ coilsrRsçúEs LTDÁ., PAR.a ELABoRAçÃo DE

¡,euoo rÉcnrco DE AvAr,IAçÃo rsrRûTUR.Ar PARA ATESTAR rrs colrDlçõÂs DE

sEc¡rBÁNçA EsrRrrrIrRAL E DE rlso oo eouÍcro sEDB

o TRTBLNA¡ RE¡GTONAI DO ÎRABA¡EO DA 2'REGIÃO, Órgào do Poder Judiciário Federal,

Justiçâ do Trabalho, com sede na Rua da Consolação, 1.272, Sào Paulo/SP, inscrito(a) no CNPJ

sob o no O3.247-73A1OOOL-39, neste ato representado pelo Diretor-Geral da Administraçao

Substituto, no qercício da competência delegada pelo ATO GP n" 51/2018, doravæte

denominado simplesmente col{îRATAISfE e, de outro lado, PR(}IE¡COÌÍ - PRoJEÏþs E

cO¡ISfRûçõEs LTDA-, insqito(a) no CNPJ/MF sob o n" 07.765.850/0001-20 , sediado(a) na

Rm Cruei¡o do Forte no 574, loja 08, Boa Viagem, eE Recife/PE, e-mail

macilio.britc(@gmail.com, doravÐte designada CONTRATA"DA, neste ato representada pelo(a) Sr.

(a) Mæilio José Sætos de Brito, portador(a) da Ca¡tei¡a de ldentidade n" 1-754.547, expedida

pela (of SSP/PE, e CPF n" 265.912.35+34, na Presença de duas testemunhas, celebm o

prGente contÉto, em confomidade com o resultado do PREGÃo D" oo7l2o2o, PRoAD ¡"
29.62512fJ20, dryidmente homologado nos autos do referido proæsso, fudmentado na Iæi n"

10.520, de 17 de ¡¡tho de 2OO2, Dseto n" 10-024 de 20 de setembro de 2019 e læi n" 8.666, de

2l de juho de 1993 e alteraçöes, bem como ¡egislação aplicável, fimmdo o compromisso de

cumpri-lo de aærdo com æ cláusulas e condiçcs a seguir enunciadas.

CLÁ¡'SUL¡\ PRIITEIRA- DO OB'ETO

O objeto da presente contntação é a elabonçáo de traudo técnico de avaliaçæ

esEutuËI, pãa atestar æ ændiçoes de seguæça struh¡ra¡ e de uso do EdiEcio Sede, que será

prestado confome xigênciæ previstæ n6te iNFumento, næ condições estabelæidas no Anexo

I - Especiû€Éo do Objeto - e derois docmentos témi@s Ðms ao Edital identifiedo no

preãmbulo, e m proposta vencedora, cujos temos i¡tegrm este @ntrato indelrendentemente de

trÐscriçæ-

cLÁusnLA sFÆrrNDA - DA vIcÊNcrA, nrrRÂçÃo E E @cuçÃo Dos

sERVIçOS

O prw de vigência deste @ntrato terá inicio na data de sua assinatwa,

produindo efeitos até o dia da realiação do pagmento devido.

PODER JUDICIARIO

rnreu i¡lr- neåÏosJlïo%offffiS DA 2' REcrÃo
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Pæágrafo Prlneiro: A execução dos seruiços será iniciada m data de

asimtua deste æntrato, com previsão de témino em até 30 (trinta) dias, confome item 4.2 do

Anexo I - Especifrcação do Objeto.

Paágnfo scgundo: A prorogação do pwo de æflçåo será precedida da

coûæpondente adequaçâo do cronogrma fisico-ñnæcei¡o, bem como devidmente justifieda e

autoriäda pela autoridade competente, mediæte fomaliaçao de Temo Aditivo, observadas æ

hipóteses previstas no Puágrafo Primeirc do a¡t- 57 da Iæi o" a-666193-

CL(USUI.A TERCENA - DO VAI,OR DO CO¡ITR.ATO

O valor total da contratação é de R$ 29.500,00 (vinte e nove mil e quinhentos

rais).
Pa¡ágr¿fo Primeirc: No valor acim estão incluidæ todas as despesas

ordinárias di¡etas e indiretas decorentes da qecução do objeto, inclusive tributos e/ou iDpostos,

encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiseis e comerciais incidentes, bem como tæ de

licenciâmento, administEçào, frete, seguro e outros neæssários ao cmprimento integral do

objeto da contrataçào.

PuágEfo Segudo: O valor ænsigmdo neste coat¡ato será fixo e ineajustável;

se duæte a prestação dos seroiços for superado o período de 12 (doze) meses dæde a data da

abertw da sßsäo púbti€ de lances l!7 lO4/2O20), em virtude de atos ou fatos näo causados

pela ContGtada, eberá reajuste do preço pela vaiação do IPCA-E, ou outro indice que o
substitua" mediæte requerimento.

clÁusur,A enaRTA- DA DorAçÃo oRçA.![ErÿrÁRrA

As dæpesas de@nentes da presente contrataçâo conerâo à conta dos recuGos

orçamotários consignados a este Regional na Iæi Orçæentá¡ia n" L3.97A|2O2O, confome

Progma de T¡abalho 15.103.02.122.0033.4256-0O35 e Natusa de Despesa 3.3.9-0.39 - Outros

Seruiços de Tercei¡os - Pessoa Juridiæ, e, nos ærcicios subsequentes, à conta da dotação

orçamen!ária que atenda des¡rsæ da D6ma mturea.

cLÁusûr.a Qrt¡r¡TA - Do PAGAIIENTO

O pagmento será efetuado em até 5 (cinco) dias úteis contados da data de ræ
bimento definitivo do objeto, mediæte o recebimento da respectiva Nota Fiscal Eletroni€ certifi-

cada pela fiscaliaçao do COlfIRATAlffE.

PuåCEfo Primeiro: Havendo Eo na apresentação da nota Escal ou dos docu-

mentos pertinents à cont¡atação, ou, ainda, ci¡cunstâ¡cia que impeça a liquidação da despesa,

como, po¡ qemplo, obrigaçäo fmceira pendente, dmrente de penalidade imposta ou imdim-
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plência, o pagmento fiøá sobrætado até que a CO¡IîRATIIDA providencie æ medidas sæade
ms. Nesta hipótese, o præ pæ pagmento inicia-se-â após a æmProvação da regulaiação da

situçåo, näo aætædo qualquø ônu paa o COlftRATAlffE.

Puágrafo Seguado: Quædo do pagmento a ser efetuado, a CONTR.{TAITA de-

verá comprova sua Regulæidade Fiscal Federal no tomte à DocmentaÉo Obrigatória (Reæita

Federal, FGTS, INSS e CNDT').

PsÉgnfo Tæei¡o: Em €so de ireguluidade fiscal haverá suspensåo do præ
de pagæeEto e â COIÍrRATAITA será notificada püa que sejm sædas æ pendências no plw
de 5 (cinæ) diæ úteis, pronogáreI por igual período.

Puágæfo Quarto: O pagæento será aeditado em favo¡ da CONIRATADA Por

meio de ordem bæcária, em qualquer instituição bæcária indieda na ProPosta ou na nota fiscal,

devendo paa isto fiø especifiedo o nome do bæco, agência om a qual opera, læalidade e nú-

Eero da ænta coretrte em que devdá ser efetivado o trédito.

Parágrafo Quiato: O CO¡ÍIRATA¡ITE poderá efetuã o pagmento por meio de

títulos de cobrmça bæcária com código de bæs, desde que o valor seja liquido, já descontada a

retenção na fonte præista neste instrumento.

Parágrafo Serto: O pagmento por meio de titulos de cobræça bucária com

código de bæas nào isenta a co!ÿfR.ATADA da apresentação do respectivo docmento fiscal.

PaÉgrafo Sétimo: Sobre o valo¡ fatuado, serå retido na fonte o ærespondente

ao Imposto sob¡e a Renda" a Contribuiçã.o Sæial sobre o Lucro Liquido (CSLL), a Contribuiçao

pæ a Seguidade Social - COFINS e a conEibuição pæ o PIS/PASEP, confome o a¡t. 64 da I¡i
n-' 9-430, de 27112/96 e l¡struçáo Nomativa da Særeta¡ia da Receita Federal n." 1.234, de

17l0ll2OL2, com as altençæs.

Parágrafo Oitavo: As microempresæ e empresæ de pequeno porte, enquadra-

das ou næ no regime tributário do Sinplæ Nacional, ræebqáo tËtamento jwidiæ diferenciado

previsto na Lei Complmmta n' 123, de 14 de Dæmbrc de 2006 e InsEução Nomtiva da SF

cretaia da Receita Federal n." 1.234, de lll0ll20l2.
Perágrafo ñono: A empresa optÐte pelo regime do Simples Nacional dwerá en-

@inhd, æen à primein Nota Fiscal Elet¡ônie, Paa fins de æmprovação de su sitEçäo ju-

ridie, a decluaçáo constæte do An*o lV daquela Instrução Nomativa, em duas vis, æsinadas

pelo representate legal.

Parágrafo Dez: Eventual prorogação do æntrato não sime a COIITR.ATADA Ca

apresentaçáo da declaação do Simples Nacional nos temos do paágrafo Ðterior.

Pa¡ág¡afo oEe: caso haja desenquadmento da atua.l situção, a CoNTRÁTA-

DA d€verá infom à Adminishação sE ocorocia, sob pena da incidéncia dæ pæalidades pre-

vistas neste instrumento.

PODER JUDICIÄRIO
JUSTIçA DO TRABALHO

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2' REGñO
SæEtaria de Prcæssamento e AæmpanlEmento de Contratos e Licifaçõ$

Puágrafo Doze: Cæo a CO!ÍfRATADA, optÐte pelo Simples Nacional, näo

apresrte a declaaçäo indiada m Instn¡çao Nomtiva n." 1.2341f2 ou a envie em descordo

com o seu Anexo [V, sofrerá retençao m fonte do corespondente ao Inposto sobre a Renda, Con-

tribuiçáo Social sobre o Lucro Liquido (CSLL), Contribuição pda a Seguidade Social - COFINS e

contribuiçåo pra o PIS/PASEP.

Pæágrafo T¡øe: Considerâ-se como data do efetivo pagmento o dia em que for

eEitida a @mpetente ordem bucá¡ia em favor da COÌrrRÅTADA.

Púígrefo QEtoze: Quando legalnente uigido, o CoNTRATAIrrE fùá a re-

tençáo na fonte e o respectivo r€co¡himmto de outros tributos e ænFibuições,

Puígr¿fo Quiue¡ O CoNTRATANTE poderá dedEir, æuteliar ou definitiva-

mÐte, do moniÐte a pagu à CO!ûIRATADA, os valores conepondentes a multæ, ¡essacimm-

tos ou indeniæçöes devidas pela COÌfrRATADA, nos teruos deste ænfato.
Prágrafo Deæ¡sei¡: No æo de aEæo de pagæento, desde que a CO!ÿDRA-

TADA náo tenha ænconido de alguma foma P{a tæto, serào devidos pelo CO!ÍTR.ATA!ÍIE en-

cilgos moratórios à tap nominal de60/o a.a. (seis por cento ao æo), capita-lizdos ditrimente em

regine de juos simples, mediute solicitaçào da CONTR,ATADA em até 1O dias da emissão da O¡-

dem Bæcária" segudo a aplieçao das seguintes fómulæ:
I = rlx/ r0o)/36s

EM=IxNxVP,onde:
I = f¡dice de apuacão dos enøgos;
TX = Perænûral æual de enøgos moratórios;

EM = EnHgos moratórios;

N = NúDero de dias entre a data preÿista püa o pagmento e a do efetivo paga-

mento;

VP = Valor da pdcela em atraso

cIIiI'suLA SE¡KTA - DO CIO!ÍTROLE E FISCALTZAçÃO DA EI<ECUçÃ()

A fiseliaþo e a gestão serão realiadas æm o acomPa¡Ìramento do presente

contato e das eventEis penalidades e seEo ærcidas pelo CO¡IrR¡ITANTE Por seryidores

designados por Portãia da Dùetoria Geral da AdministRção, nominÐdGo e a seu substituto, a

qual será jutada ao proæsso qwdo da sua publiæþo-

Puågrafo Primei¡o: Náo obsta¡te a CO¡rrRATADA seja a única e exclusiva

responsável pela execuçao do objeto, o CO¡ÍfR-ATA¡ÍTE reserya-se o direito de, sem que de

qualquer fom resEinja a plenitude dessa responsabilidade, qercer a mis mpla e completa

ñscaliaçâo sobre os seroiços.
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Puógrâfo Segudo: A, atuaçao do gestor/fseis do COIÛrRATA!8rE será

efetivada mediæte @mmi€ção direta ao(s) prePosto(s) indiedo(s) fomalnente pela

CONTRATA.DA, seja pessoalmente, seja por meio do endereço elefônico p¡evimente infomado.

Puágnfo Terceiær A fiscaliz:çâo do CONTRATA¡ÛIE poderá suspendu

qualquer s€ryiço no gual se evidencie risco iminente, meaçado a seguuça de pessoæ,

equipuentos, paFimônio do COIITR.ATAI¡ÎE ou de teræiros.

Parágafo Quarto: A suspensåo dos seroiçæ, motivada por condiçáo de

inseguæç:, na qual se verilique a inobseruància, pela OOI{TRÂTAIrA, dæ nom vigentes e

demis disposiçies do presente @ntnto, não a qimirá da incidência de m¡]Itas Po¡ atræo e

demais penalidades previstas neste ænEato e no instn:mento convo€tório.

cL"(usuLA sÊnMA - DAs oBRrcAçõEs

São obrigaçoæ dæ partes:

Il Da CONTRATÁDÁ-

a. MÐter as condiçöes de habilitação apresentadæ no procedimento licitatório

duræte toda a exeeçåo deste æntnto;
b. Responsabilia-se pelos encdgos t¡abalhistæ, sociais, previdenciários,

ûscais e comerciais resultæt6 da uecução dos seroiços prestados;

c. Obedæer às nomæ técni6 de saúde , de seguæça do trabalho e de

proteçâo æ meio mbiente;

d. Asswir integral responsabilidade pelos dæos causados à Uniáo ou a

terceiros, por seus empregados, na prestaçáo dos swiços æntmtados, inclusive Por acidentes,

morte, perdæ ou destruiçöes, fi,rtos comprondos, isenta¡do a Uniáo de todæ e quaisquer

redmaçôes que possm advi¡, devendo proceder aos repaos necessários ou ao pagÐento de

indeniaçáo æ[espondente;

e. Selecionæ e prepffi rigorowente os empregados, instrui¡dGos a tEtã
com ubæidade e respeito todas as pessoas pr6entes næ dependênciæ do COIÍrR.ATAIS'rE e de

sus uidades, onde prestar seruiço;

f. MÐter a cüsciplina no local dos seryiçls, adotando medidas que previnæ ou

reprimm, de foma eticæ, condutæ Prejudiciais à adequada qeflção ænbatual, sob pena de

aplicaçào dæ penalidades cabÍveis;

g. Fomæer pessoal epacitado pãa a atividade, devidamente mifomiado, com

seu logotipo, aachá de identifreção e fenuenta apropriada ao sewiço a ser decutado, o qua.l

deverá seguir as nomæ de seguÐça do OOI¡TRÂTA¡ÿrE;

PODER JUDICÉRlO
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h. Cerø os seus empregados de todæ as gmtiæ e medidæ de proteção

ditadas pela legislação vigente, inclusive no que diz respeito à higiene e segtlruça do tmbalho,

mediilte o emprego de todos os meios acautelatórios aconselhados paa cada espêcie de sewiço a

qeütar, responubiliado-se pelo fomecimento e fiscaliæçåo de todos os equilmentos e

matqiais de prcteção individ,'âì (EPI) e Coletivo (EPC), fiødo sob sua inteira responsabilidade

qualquer acidente ou dæo que venha a oconer duæte a exedçäo do sewiço;

Ul Do CoNTRATA$TE:

a. Asseguã o liwe acesso das pessoas qedenciadas pela CONTR.ATADA aos

locais onde seråo qecutados os setriços, prestmdo-lhes os escLarecimentos que eventualmente

venham a ser solicitados.

CLÁI'S¡TT¡,E OTTAVA - DA RE'SPONSABILIDA¡'E TÉCI{ICA

A ræponsabilidade técni€ dos seruiços prestados caberá ao Sr- Macilio José

Siltos de Brito, babi.litado em Ðngenhæia Civil, registrado no CREA/PE sob o n" 180256399-7.

cl,ÁusuL/\ nor{A - DA snBcor¡TRATAçÂo

É pemitida a subcontratação pucial do objeto, respeitados os lirútes, condiçöes

e obrigações estabelecidos no item 3 do Ando I - Especifieçâo do Objeto.

cl,Áusur.a DEz - DÀ ALTER.ÀçÃo sttBJErwa
É admissivel a fusáo, cisáo ou ircorporação da COIÍrRATAI'A com/em ouEa

Iæssoa juridi€, mediÐte a confecção de Temo Aditivo, desde que sejm obsemdos pela nova

pessoa juidie iodos os requisitos de habilitação *igidos na licitação original; sejm mætidas as

demais cláusulas e condiçoes do contrato; não haja prejuízo à decuçåo do objeto pâctuado e tÌaja

a Ðuência express do CoNTR.ATAI{TE à æntinuidade do ænEato-

cl,ÁusuLr oNzE - DAs sAilçÕes ADt[rl¡IsrRÂTtlIAs
Nas hipótes de retãdÐeDto ou de inqmção total ou ptrcial do objeto,

gamtida a mpla defæa, à Co¡ÍIRATADA ¡rcderå ser apliæda, isolada ou (rlnr¡latiw$te, æ

seguintes penalidades:

a) Adverténcia;

b) Multa de até l% (ìÐ por coto) do valor æntratado, por dia de aFaso, até o

limite de 15o/. (quim por mto); r:Ifapæudo 6se limite, poderá ser æcte¡iæda a inæução total

do objeto;
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c) Multa de atê 30% (trinta por cento) do valor contratado, em eso de

inexeæção total do objeto;

d) O nãmprimmto de qualquer ouù-a obrigaçào æntratual æ6sória sujeitæá a

CoNTRATÂ.DA à mutta de até I0% (dø por ænto) do vâlor cont¡atado.

ParágÌafo PriDeirc: As multas previstas neste cont¡ato, se apliedas, poderão

ser descontadæ dos pagÐentos a que poryentura a CoNTRATADA tenha direito.

Pæågrafo segmdo: Cæo inexistentes pågmentos ou se o valo¡ das faturas for

insuficiente, a COIÍIRATADA deverá recolher as multas no PrM máximo de 15 [quiæ] dias

ænidos contados a partir do recebimento da notiûcaçao, através de GRU - Guia de Recolhimento

da Uniâo, apresentando o comprowte a este Tribual, sob pena de inscriçäo na Divida Ativa da

União.

Parâgrafo Tercei¡o: A CONTRATADA que aPresentd docmentâçåo falsa,

ensejd o retdd@ento da execução do objeto, não mætiver a Proposta, falhæ ou frauda na

execuçào do contrato, æmportar-se de modo inidôneo ou comete¡ fraude fiscal, ûcaá inpedida

de licitar e contratã com a Uniào e será descredenciada no SICAF, pelo præo de até 5 {cinco)

æos, sem prejuizo dæ mr¡ltæ previstas neste conEato e das demais comilaçöes legais-

Puágryafo Quarto: Todas as penalidades serão obrigatorimente registEdas no

SICAF.

cIliT,ST'LA DOZE - DO REGIMT DE E:req'çÃO E DAS A¿TER.AçôES

Eventuais alteraçoes contratuis reger-æ-ão pela disciplina do art' 65 da Lei n"

8.666, de 1993.

PæÁgnfo PriEei¡o: A diferença percentual ent¡e o valor global do contrato e o

preço global de referéncia não poderá ser reduida em favor da CONIR.ATADA em cieconência de

aditæentos que modiôquem a plæilha orçæentåria.

Parágefo Segudo: O contrato será realizado Por *eflçao indireta, sob o

regime de empreitadâ por preço global.

Parágrafo Îe¡cei¡o: A æsinatwa do ¡resente contrato impli€ a concordância

da COIÝTRATA.DA æm a adequaçáo de todos os projetos æexos âo instrumento conv@tório a

que se vincula este ajuste, a qual aquiesce que eveûtEis alegaçöes de faÌhas ou omissões em

qualquer das peçæ, orçmentos, plætas, especificações, memoriais e estudos técnicos

preliminaes dos prcjetos náo ¡rcderão ultrapassd, no seu conjuto, a ds por cento do valor total

do futuro cont¡ato, nos temos do art. 13, ll do Deøeto n. 7 .9A3l2Al3.

JIJSTITA ÛOTfiABALHÛ
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cLÁus¡nLA TRtzE - DAs vEDAções

E vedado à COIIrRATADA:

4 Cåucionù ou utiliã este contrato Pãa qualquer operaçao hnaceira; e

b) InteEomper a *ecuçao dos sewiços/atividades sob alegaçao de

inadimplenento por pãte do CONTRATA.!¡:[E, salvo nos casos previstos em lei.

CIr'iÛSUI.A CATORZE - DO R.ECEBI!trTNTO DO O&'ETO

Em confomidade com os artigos 73 a 76 da l€i n" 8-666/93 e suas altãações,

mediæte recibo, o objeto deste cont¡ato será ræebido;

- Provisoriuente, na data de entrega do laudo, paa efeito de posterior

verificaçào;

- Defi¡itinneEte, em até 15 (quim) dias conidos após a data do ræebimento

provisório,

Pæågrafo Úuico; Se, após o recebimento provisôrio, ænstatü-se que os

seruiços form prestados em desaærdo com a proPosta, c€m defeito, fora de especißcação ou

incompletos, após a notificaçào por escrito à GoNTRÂTAI,A, serào inteEoDpidos os Præs de

recebimento e suspenso o pagÐento, até que sæada a situaçã.o.

cLÁtsûLA Qnrl{zE - DA REscrsÃo

O presente contrato poderá ser rescindido ms hipóteses previstas no art. 78 e

sob as modalidades indi@das no üt. 79, ubos da Lei n" 8-666/93, sen prejuizo Ca apli€çâo

das smções previstas neste insEmento.

PüâgEfo Primeirc: Os @sos de rescisão æntratual seno fomalmente

motivados, æseguædo-se àCONTRÁÎADA o contraditório e a mpla defesa

Puágrafo SeguEdo: A CO¡ITRÀTADA reconhæe os diteitos do CONTR.å'TA¡ÍTE

em æso de rescisäo adEinistntiva prevista no art. 77 da I€i n" 8.666/93.

Pæágr¿fo Te¡ceiro: Sempre que a ¡escisão uilateral deconer de culpa da

COI{TR.ATADA náo lhe €bsá qualquer indeniação, sendo devido aPenas o lÞgæento relativo

ao seruiço realmente qeetado e desde que aprovado pelo COII'IR.ATAIITE, deduidas as multæ

que eventualmente tenhm sido apli@dæ.

CLÁUSI'LA DEZFÆSEIS - DOS CASOS OMTSSOS

Os cæos omissos serão decididos pelo COIffR.AT.A¡ffE, segudo as disposiçöes

contidas na Lei n" 8.666, de 1993, m Lei n" 10.520, de 2OO2 e demis norus fedeEis aPlicáveis

e, subsidiæiæente, segudo æ disposiçöes contidæ na Lei n" 8-O7a, de 1990 - Código de Defesa

do Consmidor - e nomas e principios gerais dos @utratos.
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cu(¡tsltLA DEZT,SSEIE - DA PIBLICAçÃO

Incmbirá ao COI{TR.ATA.I{TE providencia a publiæção deste instrumento, por

extrato, no Di¡fio Oficial da União, no Præo previsto na Iæi no 8.666' de 1993.

cLÁusurlr DEzorro - Do FIRO

O Foro pùa soluciona os litigios que deconerem da secução deste cont¡eto

será o da Seçao Judiciária de São Paulo/SP da Justiça Federal.

. Pãa 6mø e validade do pactuado, o presente æntrato foi lawado em 2 (dus)

vias de igual tær, que, depois de lido e achado em ordem, vai assinado pelos contraentes.

São Paulo, data da últim assinatuE digital.
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ANEXO I

rsPEcrrrcAçÃo Do oRtETo

OBJETO

1-1. Conüatação de empræa especialiada en pericÞ de engenhilia Pãa elaboraçào de

Iaudo técnico de avaliação estrutual, pæ atestar æ condiçoes de seguæça estrutural e

de uso do Edificio Sede.

1.2- Pæa melhor subsidiu a avaliação a ser realiæda pelas empresas licitÐtes, encon-

tm-se no Anqo II imagens descritivas de algumas das momaüas presentes no edificio, or-

dæadas por pavimento e não co¡stituem ìEa lista ffiustiva, mas apems demPliEetiva

dos problemæ a serq avaliados e æalisados no laudo Estrutural.

2. ESPECIFTCAçóES

2.1, El,abo¡açao de taudo técnico de avaliação estn¡tural pda atestã æ condiçoes de

seguæça estrutu¡al e de uso do Edificio Sede do Tribmal Regional do Tmbalho da 2" Regi-

âo, læaliado na Rua da Consolaçäo \" L.272, Sáo Paulo/SP.

22. O laudo deverá:

2-2-1. Ser æsinado por engenheiro civil ou ilquiteto, devidmente registrado no

Consell¡o Regional de Engenhaia e Agronomia - CREA ou Conselho de A¡quitetura e

Urbæismo - CAU, acompæhado da .Anotâçâo de Res¡rcnsabilidade Técnie - ART ou

do Registro de Responsabilidade Técniæ - RRT do P¡oñssional responsável.

2-2.2. Atender às Nom Técnies e legislaçöes pertinentes:

2.2.2.1. ABlff NBR 13752 Perícias de Engenhdia na Construçåo Civil;

2.2.2-2- ABNT NBR 6118 Projeto e Exeeção de Obræ de Concreto Amado:

2.2.2.3. ABNT NBR 6120 Cilgæ Pãa Cálcr¡lo de Estrutuas de EdiIìaçöes;

2.2.2.4- ABNT NBR 155?5 Ediûaçöes Habitacionais - Desempenho;

2-2.2.5. l¡oma de Inrpeção Prcilial- IBAPE/SP;

2.2.2-6- Demais nomas técni6 e legislação vigentes.

2.2-2-6.1- As nomæ técnicas e legislaçöes adotadas deveráo ÿir discrimi-

nadas no laudo.

2.2.3- Se¡ fomecido em 2 (duas) vias impressas e em fomato digital;

2.2A. conter a desaição detalhada dos seruiços e dæ atividades desenvolvidæ'

tais como: verifieção geométri€, ensaios de esclerometria, paæmetria e øbonata-

çào em elementos estruturais, etc;

2.2.5. Aprcsentd o maPemento con desqição deta-lhada e classifi€çâo das æo-

malias ænstutivas Presentes em eleEentos estruturais (pilaes, vigas, lajes.--), das

oÆínad'o digiþJreúe

AQI,¡LES JOSÉ MATVEZZT
Di¡etor-Geral da AdmioiskaÉo

Substituto do Tribúal

ø*ina¿o digíbltrenÞ

LÍc¡A OLItrEIR¡, DO NÁSCIMENTO
Di¡etora da Coordenadoria de

InfraæFutua Predial Substituta

æimdo digilalñente

MARCILTO JOSÉ SANÎoS DE BRITO
Sócio

Projecon - Projetos e Constn¡ções Ltda.

Gitudo digí@ImenÞ

ELAINE CAIR.E
Diretora da Secretaria de Infraestrututa,

Logistica e Administração Predial Substituta

Testemunhas:
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patologiæ e de vicios redibitórios, æE indi€ções em elementos grá-Ecos e relatórios

fotográficos. A classiñøção dæ aomalias e g¡au de ris@ deverá esta¡ em ænfomi-

dade com a Noma de Inspeçao Predial do IBAPE/SP vigente; No æo da æálise dos

vicios redibitórios, seräo aalisados alænas os loais que aPræentÐ algw patolo-

gia, sem que sejæ necessárias a interdiçao temporária do local e a retinda de ele-

mentos ãquitetônicos (fono, pisos, mobi¡ia, etc).

22.6. Apresenttr a Ðálise detalhada do projeto estrutual e de frmdaçöes disponi-

vel, deteminædo a origem primáriâ de possíveis vicios de ordem constutiva, omis-

söæ e outræ ilomalias, apenæ nos €sos pontuais que eventualmente Possm surgir

æm base m momalias enænbadas dllmte a vistoria e, nesses 6sos, a descrição

pomenorizada da cæga acidental das lajæ da edifiæção deverá subsidia, ænjmta-

mente a outros elementos, a coEPreensão dæ aomalias encont¡adæ;

22.7. Apresenttr æ possiveis soluçöes témi(ä Pæ o b-atæento de momalias,

patologiæ e vicios consEutivos lewtados, bem como, indicu æ prováveis neæssida-

des de recuperação e/ou reforço;

22.8- Apresentã conclusões, recomendações e ænsiderações fimis, com especial

at€nçäo aos elementos ætrutuais, aponta¡do:

2.2,8-'1. A origem das æomalias em oconência e æ medidas de recuperaçào

ou reforço;

2.L8-2- O paæer conclusivo contendo toda a metodologia de sewiços empre-

gada e os resultados obtidos;

2-LA3. A situação das paedes perioetnis (diaft-agma) do 3" e 4" subsolos

do prédio;

2.28-4- Se houver, a necessidadc de interoençå.o imediata com ænÛatação

emergencial de seruiços de repaos e/ou reforço, mediÐte emisáo de Iaudo

técniæ prelimiE e emergencial em pø æmpatível æm a gmvidade das æo-

malias enænt¡adæ;

2.ZA-5- Se o prédio está adequdo ao tipo de uso, e se comPorta a atEl con-

tguação de uso e fltm de pessoas e veiculos, aPenas no que tÆge ao æPecto

estrutural, sem considers a lqíislação da prefeitura" ou de acessibilidade, ou

mesmo relativa ao Corpo de Bombeiræ.

22.9- Adotd o Nivel de Inspeção 2, com base m Noma de lnspeçào Predial do

IBAPE;

22-10. Conter málise da influência da presença da linba do met¡ô sobre as moma-

lias verilìcadas em diversas partes do edificio. Essa æálise poderá utilia-se das me-

todologias adeqmdas pda a questào (como, por exemplo, a æálise sismológi@ Pùa

3.
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veriliø a influência dæ vibmções æusadæ pela pæsagem do Detrô e tanbém a ava-

tiâção do efeito da presençå do metrô no lençol freático, etc).

srrBcoNTRÂîAçÃo

3.1. Paa melhor qecuçáo do objeto será admitida a subcontrataçâo dos setriços refe-

rentes à elabonçao de eventuais ensaios necessários å elaboraçáo do laudo'

3-2- A subcontratação não *ime o contratado das suas obrigaçóes contRtuais.

3.3. A eutoriãçâo de subconEâtâção não implica em qualquer aceitação de træsferên-

cia de responsabilidade.

3.4. Os seriços que est¡verem a 6g0 de fi¡mæ subæntratadas serão articulados enre

si pela CONTR{TADA, de modo a proporcionil ædanento hmonioso do seroiço- De ne-

nt¡m modo a fiscaliação interferirá diretâmente jmto a fmæ subæntratadas. Qrralquer

notificaçåo ou inpug¡ação de sewiço será feita diretmente à CONTR.ATADÁ-

4. OBRIGAçóESDACONTRAÎADA

4.1. Obseruu rigorosuilte æ especifieções contidæ neste instmento;
1.2. Ent¡egil o laudo no pwo máximo de 30 (trint4 diæ contados a partir da data da

assinatua do contrato, na Coordenadoria de Infraætrutura P¡edial, localiada na Avenida

Mdquês de Säo Vicente n" 121, Bloco A, 8" æda, sala 8O4, Bua Fmda, Sáo Paulo,/SP -
CEP:0 I 139-0O1.

4-2.1. A entrega do laudo devqá ser composta de 2 viæ encademadæ æsinadas,

com todæ æ págims rubricadæ e ma via digital-

4.3. P¡oceder às coreçoes solicitadas pela fiscaliação no præ de IO (dez) dias, conta-

dos da data do envio da notitreção pela CONTRATANTE, sob pena de aplieção de multa

por dia de atræo, salvo motivo de força maior devidmente justiñædo e aceito pelo CON-

TRr{TANTE.

4.4. Escl,a¡ecer todæ æ dúvidæ suscitadas Pelo CONTRATANTE.

4.5. Reâlì'^r, no præo de até 5 (cinco) diæ após a æsinâtun do contrato, remião inici-

al na Coordenadoria de lnfraesùutua Predial do CONTR.ATANTE, mediæte agendmento

pelo email: infraestrutura@trtsp jus.br.

4.6. Apresentar m ¡euiáo inicial as metodologiæ, materiais, equipmentos a serem

utiliados pua realização da peúcia.

4.7. Recolher e apresentar na reuiáo inicial as Anotaçoes de Responsabilidade Técnie

(ART ou RRT) dos profissiomis responsáveis - engenl¡eiro civil ou æquiteto e, se houver ne-

cæsidade, do engenheirc de segumça do trabalho - referÐtes à *æuçào e acompmha-

mento dos sewiços.
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4.8. Inicia os sewiços no local no præo máximo de 7 (sete) diæ após a æsimtua do

cont¡ato;

4.9. Realia os sewiços confome æ condiçöes estabelecidas nðte temo, bem como

seguir todæ æ orientaçöes apresentadæ e deEnidas em reuião inicial com a Coordemdo-

ria de Infraestutua Predial.

4.10. Realia seriços no local somente após auto¡iaçao da fiscaliação do CONTRA-

TANTE.

4.11- Não prejudica ou interferir, duæte aüecução dos seruiços contratâdos, o funcio-

Dmento do prédio- Em æso de necessidade de acesso às á¡eas de tnbalho e atendimento,

dtrlig@ento de equipæÐtos, seruiços que gerem poein, odor ou ruÍdos qcessivos, e

qualquer outro seruiço que possa afeta o fimcionmento do prédio, deveno ser rp¡lizados

fora do borá¡io de expediente, das 20h às 7h e aos finais de semÐa, medimte Prévio agen-

dæentc com a ûscaliação docoNTRÂT¡{NTE.

4-12. Milter os loeis limpos e desimpedidos, em coudições de uso pua o funcionmen-

to nomal do prédio.

4.'13. Solicita¡ autoriæção do CONTRATANTE qumto à utiliaçao de espaços, equipa-

mentos do prédio e trorários de exeoçáo dos seruiços, æm a dwida Ðtecedéncia pila os

procedimentos intemos Dæessários.

4.14. Realia, em æso de necessidade de ac6sc ao prédio, prévio agendæento jmto à

Seçao de Infræstrutura, Avaliação Técnie e Registrcs lægais, pelo e-mil: ç¡glgECAg4!çgG

trtsp-ius.br. infomædo a data e o horário, dados de todos os funcionários que rea.liarão a

vistoria {nome completo e número do RG}. O euvio do e-mil de agendmento deverå sq ¡ea-

liado em diæ úteis, com no minimo 24 horæ de ætecedéncia, a fim de viabiliæ o en@i-
nhæmto da auiorizção de acesso ao local em temPo hábil.

4.15. Responsabilia-* pelo fomecimento de todos os equipæentos de proteção indivi-

dual (EPIÌ e coletivos (EPC) neæssários, de acordo com æ nomæ témicas aplicáveis-

4.16. Providencid todæ æ fementes e equipffientos necessá¡ios e adequdos paa a

realiaçáo dos serviços, de acordo com as nomæ técniÉs.

4.17. Gmti¡ a segueça, salubridade e perfeição técnie duute a æcuçao dos ser-

viços.

4.18. Suspender qualquer seruiço que widencie risco iminente, meaçædo a segwæça

de pessoas (usuá¡ios, funcioná¡ios ou trilseutesÌ, equipmentos, patrimõnio do CONTR{-

TANTE e vizinhæças-

4.19. Tomu as devidas præauções pæa que não haja duos às estrutuæ, iastalaçies'

materiais e equipmentos do local-

TRIBUNAL

PODER JUDICÁRO
JUSTIçA DO TRABALHO

REGIONAL DO TRABALHO DA ? REGIÂO
de ConlEtos e Licitaçõ6

4.2O- Executa, sem ônus pæ o CONTRATANTE, todos os repaos, substituiçoes ou lim-

pa em elementos que sejæ dæiIì€dos ou afetados duÐte a qecuçâo dos seriços.

4.21- Assmi¡, objetivæente, inteira responsabilidade civil e administ¡ativa pela aecu-

ção dos seruiços, conendo por sua conta os ônus inerentes às atividades, tais como: encæ-

gos sociais, t¡abalhistas, previdenciários, tributos, taEs, seguos contra acidentes e indeni-

ações deconentes de todo e qualquer dmo pessoal ou mterial eusados, volutária ou in-

voluntdiæente, por seus empregados, duÐte ou em dæonência da uecução dos servi-

ços.
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MUNICIPIO DE MARMELEIRO
ESTADO DO PARANÁ

Marmeleiro,28 de junho de2022.

De: Prefeito
Para: - Divisão de Contabilidade

- Departamento de Finanças
- Controle Interno
- Procuradoria Jurídica
- Comissão Permanente de Licitação

Preliminarmente à autorização solicitada mediante ao requerimento no 04412022, expedido pela
Diretora do Departamento de Administração e Planejamento, o presente processo deverá tramitar pelos
setores competentes com vistas a:

1 - Indicação de recurso de ordem orçamentaria para fazer em face de despesa.

2 - A elaboração da minuta do instrumento convocatório da licitação e respectivo instrumento
contratual.

3 - A elaboração de parecer jurídico acerca da escolha da modalidade e do tipo de licitação
adotados, bem como análise do instrumento convocatório e do instrumento contratual do presente
certame.

4 - Ao exame e manifestação acerca do objeto solicitado e da formação de preço nos termos das
recomendações do TCE - PR por parte do controle interno

Cordialmente,

r Pilati
Prefeito

CNPJ: 76.205.665/000 I -01

Avenida Macali, no 255, Centro - Cx. Postal 24 -CEP 85.615-000
E-mail: licitacaoll¿)nrarnrcleir o. or. qov.br. / lioitacao02(a)na¡rnc,lcir o. pr. sov. br - Telefone: (46) 3525-8 107 / 8 105
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MUNICíPIO DE MARMELEIRO-'
ESTADO DO PARANA

Marmeleiro, 28 de junho de2022

PARECER CONTABIL

Em atenção a solicitação expedida por Vossa Excelência, em data de 28 de junho de 2022, para
verificar a existência de recursos orçamentários para assegurar o pagamento das obrigações decorrentes
do objeto especificado abaixo, CERTIFICO que:

1. Há recursos orçamentários para pagamento das obrigações conforme dotações especificadas
abaixo;

r - DADOS DO PROCESSO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS

II - Plano Plurianual -2.73412021

III - Lei de Diretrizes Orçamentárias -2.73612021

IV - Lei Orçamentária Anual -2.75212021

V - Recursos Orçamentários

Obs.: Saldo orçamentário em: 2810612022.

VI - Origem dos Recursos Financeiros

0 - Recursos Ordinários (Livres)
510 - Taxas - Exercício Poder de Policia
5l I - Taxas - Prestação de Serviços

Respeitosamente,

w
.. I

¿ ,'JttQ-jttva ù
aldir Luiztr inzmeyer

Contador
Junior

CRC/PR 07tl52l0-8

Número do processo/Ano: t36t2022
Data do Processo: 2810612022
Modalidade: Tomada de Preços no 00412022
Objeto do processo Contratação de empresa especializada na ârea de engenhana, para

elaboração de Laudo Pericial em Estrutura de Concreto Armado, que
apresente as manifestações patológicas existentes na estrutura, condições
atuais da obra sob o ponto de vista da qualidade estrutural e funcional
dos seus elementos, a metodologia detalhada para o tratamento onde se
julgar necessário, juntamente com a elaboração do Projeto Executivo de
Recuperação e/ou Reforço para solução das anomalias constatadas. A
obra em questão é o edificio do Paço Municipal, localizado na Avenida
Macali, 255, Centro, na cidade de Marmeleiro - PR.

Valor Máximo: R$ 17.570,00

Conta
Orgãol

Unidade
Funcional Programática Elemento de Despesa Fonte

Saldo
Orçamentário

57 04.r22 0003 2.006 3.3.90.39.05.00.00 0 47.626,38
58 510 123.7s0.2904.t22 0003 2.006 3.3.90.39.0s.00.00
59

03.01
04.122 0003 2.006 3.3.90.39.0s.00.00 5ll 24.989,55

CNPJ: 76.205.66sl000 I -0 I
Avenida Macali, no 255, Centro - Cx. Postal 24 - CEP 85,615-000
E-rnail: lioitaoaolgìmarnrcleilo.pr. sov.bt i lic itaoao02(¿ùnar¡ncrlciro, pr, rrov. br - Telefone: (46) 3525-8 107 / 8 105
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MUNICIPIO DE MARMELEIRO

ESTADO DO PARANÁ

Marmeleiro,23 de junho de2022.

Exmo. Sr. Prefeito,

Em atenção ao documento expedido por Vossa Excelência, em data de 28 de junho de 2022,
informamos a existência de recursos financeiros para das obrigações decorrentes
da contratação solicitada pelo Departamento de e conforme requerimento
que consta nos autos, sendo que o pagamento será
pela Divisão de Contabilidade.

das Dotações Orçamentárias indicadas

Respeitosamente,

Diretor do de Finanças

CNPJ: 76.205.665/000 I -0 I

Avenida Macali, no 255, Centro - Cx. Postal 24 - CEP 85.6 I 5-000
E-mail: licitacao(r?)urarnrclcrilo.ur.r¡ov.br / lícitaoaoO2(Alnanncleilo.pr.qov.br - Telefone: (46) 3525-E 107 / I 1 05
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MUNICIPIO DE MARMELEIRO

ESTADO DO PARANÁ

Marmeleiro, 28 de junho de2022.

De: Comissão Permanente de Licitação
Para: Controle lntemo

Procuradoria Jurídica

Prezados

Pelo presente encaminhamos a Vossa Senhoria, minuta do Edital de Licitação na modalidade
Tomada de Preços n." 00412022 e Minuta Contratual, nos termos da Lei no 8.666, de 2l de junho de 1993

e suas alterações ou da Lei no 12.462, de 04 de agosto de 2011 e sua regulamentação, e demais norrnas
pertinentes à matéria.

Respeitosamente,
(-u¿t -1*:*
Ricardo tr'iori

Presidente da CPL
Portaria 6.597 de 0l I l0l202l

CNPJ: 76.205.665/000 I -01

Avenida Macali, n" 255, Centro - Cx. Postal 24 - CEP 85.615-000
E¡nail: licitaoaol¿¡nlarnlcleiro.ur.eov.br'/ lioitacao02(Arnannr.lciro.r)r'.sov.br - Telefone: (46) 3525-8107 / 8105
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MUNIC IPIO DE MARMELEIRO
ESTADO DO PARANÁ

EDTTAL DE TOMADA DE PREçOS N' 004/2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO N" 13612022 - LIC

EXCLUSIVO PARA MICROEMPRESA E EMPRESA DE UENO PORTE

1 - PREÂMBT]LO:

1.1. O Município de Marmeleiro - Paraná, por intermédio do Excelentíssimo Prefeito, nos termos da Lei

no 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações e da Lei 12.462, de 04 de agosto de 20ll e sua

regulamentação, e demais noÍïnas pertinentes à matéria, torna pública a realização de Licitação na

trrtódatidade TOMADA DE PREçOS do tipo fÉCNfCn E PREÇO, objetivando a contratação de

empresa especializad a na ârea de engenhari a, para elaboração de Laudo Pericial em Estrutura de Concreto

Armado, que apresente as manifestações patológicas existentes na estrutura, condições atuais da obra sob

o ponto de vista da qualidade estrutural e funcional dos seus elementos, a metodologia detalhada para o

tratamento onde se julgar necessário, juntamente com a elaboração do Projeto Executivo de Recuperação

e/ou Reforço para solução das anomalias constatadas. A obra em questão é o edificio do Paço Municipal,
localizado na Avenida Macali, 255, Centro, na cidade de Marmeleiro - PR, nas condições fixadas neste

Edital, Termo de Referência e seus anexos.

1.2. O envelope A contendo a documentação para habilitação, envelope B contendo a proposta de preços

e o envelope C contento a Proposta Técnica, dos interessados deverão ser entregues na Avenida Macali,

no 255, no Setor de Licitações até o dia 01 de setembro de 2022 às 09:00 horas e a abertura dos mesmos

será feita no dia 0l de setembro de 2022 às 09 horas e 30 minutos, na sala de reuniões da

Administraçáo localizada no primeiro piso do Paço Municipal, no endereço: Avenida Macali, no 255,

Centro, Marmeleiro -Paranâ, CEP: 85.615-000.

1.3. Não serão consideradas as propostas em atraso.

2 - OBJETO:

2.1. O objeto da presente licitação é a escolha da melhor proposta para contratação de empresa

especializada na ârea de engenharia, para elaboração de Laudo Pericial em Estrutura de Concreto

Armado, que apresente as manifestações patológicas existentes na estrutura, condições atuais da obra sob

o ponto de vista da qualidade estrutural e funcional dos seus elementos, a metodologia detalhada para o

tratamento onde se julgar necessário, juntamente com a elaboração do Projeto Executivo de Recuperação

e/ou Reforço para solução das anomalias constatadas. A obra em questão é o edificio do Paço Municipal,
localizado na Avenida Macali, 255, Centro, na cidade de Marmeleiro - PR.

2.1.1. As especificações e as condições paraa contratação, objeto desta Licitação, são as constantes neste

Edital e seus anexos, em especial o ANEXO I - Termo de Referência.

2.2. A licitante poderá optar pela realizaçáo da VÍsita Técnica:

2.2.1. As empresas interessadas, por intermédio de seu Responsável Técnico, poderão tealizar Visita

Técnica no local onde se realizará a prestação de serviços descrita no Objeto, visando constatar as

condições e peculiaridades inerentes à execução do objeto da contratação.

2.2.1.1. Se optar pela visita técnica, esta deverá ser realizada, improrrogavelmente, até o dia 25 de agosto

de2022 (Modelo - Anexo VI-a).

2.2.2. As empresas também poderão declarar formalmente, em formulário próprio þapel timbrado), qg
assumindo todo e qualquer

risco por esta decisão e responsabilizando-se
compromisso de fielmente executar os serviços nos

pelas situações supervenientes, além de prestar o

termos do Edital e dos demais anexos que compõem o

CNPJ: 76.205.665/0001 -01
Avenida Macali, no 255, Centro - Cx. Postal 24 - CEP 85.615-000
E-mail: licitacaoll¡nrarmeleiro.pr.qov.br'/ licitaoao02(ârnanneleiro.pr.gov.br - Telefone: (46) 3525-8107 / 8105
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ESTADo oo peneNÁ

presente processo licitatório. A declaração deverá ser assinada pelo responsável legal da empresa e/ou
representante legal da empresa (Modelo - Anexo VI-b).

2.2.3. O Atestado de Visita Técnica ou a Declaração de Dispensa de Visita Técnica deverão ser juntados à

Documentação de Habilitação, nos termos do lnciso III do Artigo 30, da Lei8.666/93.

3 - CONDrçOES PARA pARTrCrpAÇÃO NA LTCTTAÇÃO:

3.1. A participação nesta Tomada de Preços é exclusiva a microempresas, empresas de pequeno porte e
sociedades cooperativas enquadradas no art. 34 daLei no 11.488, de2007, cujo ramo de atividade seja
compatível com o objeto desta licitação.

3.1.1. Poderão participar da presente licitação, os interessados devidamente inscritos no Cadastro de
Fornecedores do Município de Marmeleiro, com Certificado fomecido pela mesma, ou outro equivalente
no âmbito Estadual ou Federal; válido na data de abertura da presente licitação, o qual deverá ser
apresentado juntamente com sua documentação para habilitação quando da abertura dos envelopes A e B.
Conforme a Lei no 8.666 (BRASIL, 1993, art. 22) "Tomada de preços é a modalidade de licitação entre
interessados devidamente cadastrados ou que atenderem a todas as condições exigidas para
cadastramento até o terceiro dia anterior à data do recebimento das propostas, observada a
necessária qualificação".

3.2. A participação nesta Licitação implica na aceitação integral e irrestrita das condições estabelecidas
neste Edital.

3.3. Está impedido(a) de participar da licitação:

a) Pessoa fisica;
b) Empresas estrangeiras que não funcionem no País;
c) Empresa em regime de consórcio;
d) lnteressados que se encontrem sob falência, concordata, concurso de credores, dissolução e

liquidação, de consórcio de empresas, qualquer que seja sua forma de constituição;
e) Empresa que tenha sido declarada inidônea para contratar com a Administração Pública, direta ou

indireta, Federal, Estadual ou Municipal;
Ð Que mantém, direta ou indiretamente, sociedade ou participação com servidor ou dirigente ligado

ao govemo municipal, ou qualquer vínculo de natureza técnica, comercial, financeira ou
trabalhista, ou ainda, parentesco em linha direta ou colateral, até terceiro grau, com agente
público que exerça cargo em comissão, ou membros da comissão licitante, ou pregoeira(o) ou
servidor lotado nos órgãos encarregados da contratação.

3.4. Empresa qlrc faz parte de um mesmo grupo econômico ou financeiro pode apresentar somente uma
única proposta, sob pena de rejeição de todas.

4 - FORMA DE APRESENTAçÃO DOS EN\.ELOPES A, B e C e DA CARTA DE
CREDENCIAMENTO:

4.1. Os envelopes A, B e C, contendo respectivamente a documentação para habilitação, proposta de
preços e proposta técnica, deverão ser entregues na data, horário e local indicados no preâmbulo deste
Edital, devidamente fechados, constando na face os seguintes dizeres:

A) PREFEITIIRA MT]NICIPAL DE MARMELEIRO
EDITAL DE LICITAÇÃO MODALIDADE TOMADA DE PREçOS N" 004/2022

ENVELOPE A - DOCIJMENTOS PARA HABILITAçÃO
PROPONENTE: _ (NOME DA EMPRESA)

CNPJ: 76.205.665/000 I -0 I
Avenida Macali, n'255, Centro - Cx. Postal 24 -CEP 85.615-000
E-mail: lioitacaol4rnalnrcleir o. rrr. eov. br' / licitacao02(âl¡¡an¡clcir o. or. gov. br - Telefone: (4ó) 3525-8107 / I 105
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CNPJ

C) PREFEITTJRA MI]NICIPAL DE MARMELEIRO
EDITAL DE LIcITAÇÃo wTooALIDADE ToMADA DE pRnÇos N" 004/2022

ENVELoPE c - PRoPosr.l rÉcNrc¡.
PROPONENTE: (NOME DA EMPRESA)

CNPJ

4.2. Caso o proponente encaminhe um representante para acompanhar o procedimento licitatório, deverá
formalizar uma Carta de Credenciamento, conforme (Anexo II), a qual deverá ser entregue à Comissão
Permanente de Licitações na data e horário de abertura dos envelopes A, B e C.

4,3. A não apresentação da Carta de Credenciamento, ou a incorreção deste, não inabilitará a licitante,
mas impedirá o representante de manifestar-se ou responder por aquela.

s - DoCUMENTOS REFERENTE À HABILITAÇAO - ENVELOpE A:

5.1. Os documentos necessários à habilitação poderão ser apresentados em original, cópia autenticada (em
tabelião de notas ou pela Comissão de Licitação na sessão de recebimento das propostas em confronto
com o original), ou publicação em órgão de imprensa e deverão estar com prazo de validade em vigor.

5,1.1. Quando o prazo de validade não estiver expresso no documento, o mesmo será aceito desde que a
data de emissão não seja anterior a 60 (sessenta) dias da data limite para o recebimento das propostas. As
folhas deverão, preferencialmente, estar numeradas em ordem crescente e rubricadas pela proponente.

5.2. Deverão estar inseridos no invólucro "4", devidamente fechado e inviolado, os documentos abaixo
relacionados, em uma via, ordenado em um volume distinto. As folhas deverão, preferencialmente, ser do
tamanho A-4 e ade rosto deverá conter a mesma indicação do nn¡ÓfUCRO "4".

s.2.1. QUA¡{TO A HABILTTAçÃO ¡UnÍDrCA:

a)

b)
c)

d)

e)

Certificado de cadastro de fomecedor emitido pela Prefeitura Municipal de Marmeleiro, ou outro
equivalente no âmbito Estadual ou Federal em vigência na data limite estabelecida para o
recebimento das propostas;
Registro Comercial, junto ao órgão competente, no caso de empresa individual;
Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado no órgão
competente, para as sociedades comerciais, e, no caso de sociedade por ações, acompanhado de

documentos de eleição de seus administradores;
lnscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhado de prova de diretoria em

exercício;
Decreto ou autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento
no País, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente,
quando a atividade assim o exigir;
Em se tratando de Microempreendor Individual MEI, Certificado da Condição do

Microempreendedor lndividual - CCMEI, na forma de resolução CGSIM no 16 de 2009, cuja
aceitação ftcarâ condicionada a verificação da autenticidade no site
www.porta I doempreencledor. gov.br.

CNPJ: 76.205.665/000 I -0 I
Avenida Macali, n" 255, Centro - Cx. Postal 24 - CEP 85.615-000
E-rnail: licitaoaolârnarnreleir o. pr. qov.br' / lícitacao02(á)¡nannelcir'o.pr. sov. br - Telefone: (46) 3525-8 107 / 8 105

Ð

B) PREFEITI]RA MUNICIPAL DE MARMELEIRO
EDTTAL DE LTCTTAÇÃO MODALTDADE TOMADA DE PREçOS N" 004/2022

ENVELOPE B - PROPOSTA DE PREçOS
PROPONENTE: (NOME DA EMPRESA)

CNPJ
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a)

b)

c)

d)

e)

Ð
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5.2.2. REGT]LARIDADE FISCAL E TRABALHISTA:

Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ);
Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal (Certidão Negativa de Tributos e

Contribuições Municipais);
Prova de regularidade para com a Fazenda T'.stadual do domicílio ou sede do licitante, relativa
aos tributos relacionados com o objeto licitado;
Prova de regularidade para com a Fazenda Federal, mediante a apresentação de Certidão
Coniunta de rìébitos relativos a Trihutos Federais e a Tlívida rtiva da União, expedida pela
Secretaria da Receita Federal do Ministério da Fazenda;
Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS, em vigência,
demonstrando situação regular no cumprimento dos encargos sociais instituídos por Lei, a ser
emitida pela Caixa Econômica Federal - CEF;
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a
apresentação de , nos termos da Lei no

12.440, de 07 de julho de 201L

5.2.3. RELATIVO À QU¡,r,FICAÇÃO ECONÔMICA - FTNANCEIRA:

5.2.3.1. Certidão negativa de nedido de falência ou recuperacão judicial ou e.trajudicial, expedida
pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica, referente à matriz e, quando for o caso, igualmente da filial
licitante, em data não anterior a 60 (sessenta) dias da abertura da sessão pública desta TOMADA DE
PREÇOS, se outro prazo não constar do documento.

5.2.3.2. Balanço patrimonial e demais demonstrações contábeis do último exercício social da empresa
Licitante, já exigíveis e apresentados na forma da Lei, que comprovem a boa situação frnanceira da
empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados pelos
índices oficiais quando encerrados a mais de 03 (três) meses da data de apresentação da proposta.

5.2.3.2.1. Serão aceitos, na forma da Lei, o balanço patrimonial e as demonstrações contábeis assim
apresentados:

forma da Legislação em vigor, acompanhada obrigatoriamente dos Termos de Abertura e de
Encerramento; ou

empresas licitantes que utilizarem o Sistema Público de Escrituração Digital - SPED, instituído
pelo Decreto Federal No 6.022, de22 dejaneiro de2007, que possibilite a aferição da situação
financeira da empresa compatível com a escrituração convencional acima.

Em caso de impossibilidade da apresentação das Demonstrações Contábeis do último exercício
social, serão aceitas as do exercício imediatamente anterior, mas somente para as licitações cuja data de

abertura ocorrer até:

a) O último dia do primeiro quadrimestre do exercício atual para aquelas empresas desobrigadas ao

SPED Contábil;
b) O último dia útil do mês de maio do exercício atual para as empresas obrigadas ao SPED

Contábil.
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Quando for apresentado o original do Diário, para cotejo pela Comissão de Licitação, fica
dispensada a inclusão na documentação dos seus termos de abertura e de encerramento do livro em
questão.

5.2.3.2.2. As empresas Licitantes com menos de 01 (um) exercício financeiro de atividade, devem
apresentar o Balanço de Abertura ou o último Balanço Patrimonial levantado, assinados pelo responsável
pela empresa, e por profissional de contabilidade habilitado e devidamente registrado no Conselho
Regional de Contabilidade.

5.2.3.3. Prova de capacidade financeira conforme Anexo XII, calculados com base nas demonstrações
contábeis do último exercício social, demonstradas pela obtenção dos Índices de Liquidez geral (LG),
Liquidez corrente (LC) e Solvência Geral (SG), resultantes da aplicação da fórmula estabelecida abaixo:

¡6 = (AC + ARLP) / (PC + PNC)

yç= (AC / pC)

56=(AC+ANC)/(PC+PNC)

Sendo

AC - Ativo Circulante; PC - Passivo Circulante; ANC - Ativo Não Circulante; PNC - Passivo Não
Circulante; ARLP - Ativo Realizável a Longo Prazo.

5.2.3.4 A comprovaçáo da boa situação financeira da empresa Licitante, de que trata este item, será
demonstrada com índices maiores ou igual a 1,0 (um vírgula zero), resultante da aplicação das fórmulas
estabelecidas. A empresa Licitante que apresentar índices menores de 1,0 (um vírgula zero), a partir da
fórmula apresentada poderá ser considerada inabilitada pelo Licitador/Contratante.

s.2.4. RELATTVO À QUAr,mrCAÇÃO rÉCNrC.l:

a) Apresentar no mínimo 0l (um) Atestado e/ou declaração de Capacidade Técnica comprobatório
de aptidão para execução de serviços compatíveis com o objeto licitado em nome da
PROPONENTE, o qual deverá ser expedido por pessoa jurídica de direito público ou privado,
com base em execução anterior de perícia em estrutura de concreto armado, documento este
que deverá ter o nome e cargo do responsável pela emissão do Atestado e/ou declaração;

b) Apresentar no mínimo 01 (um) Atestado e/ou declaração de Capacidade Técnica comprobatório
de aptidão para execução de serviços compatíveis com o objeto licitado em nome da
PROPONENTE, o qual deverá ser expedido por pessoa jurídica de direito público ou privado,
com base em execução anterior de elaboração de projeto de recuperação de estrutura de

concreto armado, documento este que deverá ter o nome e cargo do responsável pela emissão do

Atestado e/ou declaração;

c) Apresentar no mínimo 0l (um) Atestado e/ou declaração de Capacidade Técnica comprobatório
de aptidão para execução de serviços compatíveis com o objeto licitado em nome da

PROPONENTE, o qual deverá ser expedido por pessoa jurídica de direito público ou privado,
com base em execução anterior de elaboração de projeto de reforço de estrutura de concreto
armado, documento este que deverá ter o nome e cargo do responsável pela emissão do Atestado

e/ou declaração;

d) Declaração de indicação do(s) responsável(is) técnico(s) selecionado para o Laudo Pericial, para

o Projeto de Recuperação, e para o Projeto de Reforço, podendo ser um profissional diferente
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para cada serviço, sendo o mesmo até o seu recebimento definitivo pelo licitador. É vedada, sob
pena de inabilitação, a indicação de um mesmo técnico como responsável técnico por mais de
uma proponente;

e) Comprovação do vínculo empregatício entre o(s) responsável(is) técnico(s), elencado na letra
"d", € a proponente, mediante registro em Carteira de Trabalho ou Contrato de Prestação de
Serviços, devidamente autenticado. Para dirigente ou sócio de empresa, tal comprovação poderá
ser feita através da cópia da ata da assembleia de sua investidura no cargo ou contrato social;

MUNICíPIO DE MARMELEIRO

Comprovação de registro no CREA e/ou CAU, através de certidão do Conselho Regional de

Engenharia e Agronomia - CREA e/ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo - CAU, DO(S)
RESPONSAVEL(rS) TECNTCO(S);

Ð

g) Comprovação de registro no CREA e/ou CAU, através da certidão do Conselho Regional de

Engenharia e Agronomia - CREA e/ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo - CAU, DA
PROPONENTE.

h) Declaração de Visita e/ou Declaração de Dispensa de visita técnica (Anexo VI).

5.2.5. DECLARAÇÕES:

a) Declaração de que a empresa tomou conhecimentos .de todas as informações e condições
estabelecidas no edital (Anexo V);

b) Declaração de Responsabilidade (Anexo XI);
c) Declaração Unificada (Anexo III).

5'2,6'Paraefeitosda,aslicitantesdeverãoapresentar,afimde
:

a) A empresa, de acordo com o disposto na Lei Complementar n" 12312006, de 14 de dezembro de
2006, alterada pela Lei no 14712014, de 07 de agosto de 2014, deverá apresentar juntamente com
a documentação de habilitação, a
P¡treIANEXQJQ;

b) Certidão Simflificada de Microempresa ou F mpresa de Pequeno Porte e*pedida nela .Iunta
Comercial do F stado da sede da I,icitante, em data não anterior a 60 (sessenta) dias da abertura
da sessão pública desta TOMADA DE PREÇOS, se outro prazo não constar do documento.

5.2.7 . DOCUMENTOS FACULTATIVOS :

a) Termo de Renúncia (Anexo IV)

5.2.7.1. A empresa interessada em renunciar ao seu direito a recurso contra decisão da Comissão de

Licitação quanto à habilitação, deverá apresentar o respectivo documento nos exatos termos do Anexo
IV, o qual deverá ser entregue juntamente com a documentação de habilitação.

Nota 1: Os documentos especificados acima (item 5.2.7), ainda que apresentados de forma irregular ou

em desconformidade com o exigido no edital, não será motivo de inabilitação da empresa licitante
respectiva, ficando tão somente prejudicado o direito a ser exercido.

Nota 2: Em se tratando de profissional não registrado no CREA ou CAU do Estado do Paraná, deverá ser

apresentada a documentação supracitada do CREA ou CAU do estado de origem, fìcando a licitante

obrigada a apresentar o visto do CREA ou CAU do Estado do Paraná.
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5.3. Disposições gerais referentes aos documentos exigidos para participação

5.3.1. Todos os documentos deverão estar dentro dos respectivos prazos de validade e poderão ser

apresentados em original ou por qualquer processo de cópia autenticada, legalmente reconhecida, desde

que legíveis.

5.3.2. Serão aceitas certidões negativas de débito extraídas da intemet, desde que apresentadas em via
original.

5.3.3. No caso de existirem, dentro do invólucro "4", cópia(s) de documento(s) sem autenticação, a
Comissão de Licitação poderá autenticá-las, desde que sejam apresentados os originais na própria sessão

de recebimento dos invólucros "A", r(8" e"C".

6 - PROPOSTA DE PREÇOS - ENVELOPE B:

6.1. CARTA PROPOSTA DE PREçOS (Anexo IX):

6.1.1. Deverá ser apresentada uma carta proposta de preços (Anexo IX), impressa com tinta indelével,
sem rasuras e entrelinhas. A proposta deverá ser elaborada considerando as condições estabelecidas neste
Edital e seus anexos e conter:

a) Razão social, endereço completo, telefone, e-mail, etc., e o CNPJ da proponente;
b) Nome, RG e assinatura do titular ou do representante legalmente constituído com respectiva

assinatura;
c) Data;
d) Preço global do objeto, em moeda brasileira corrente, grifado em algarismos e por extenso;
e) Prazo de execução do objeto;

Ð Prazo de validade da proposta, que deverá ser de, no mínimo, 60 (sessenta) dias e será contado a

partir da data da entrega da proposta. Na contagem do prazo excluir-se-á o dia do início e incluir-
se-á o dia do vencimento. Em caso de omissão, será considerado aceito o prazo de 60 (sessenta)

dias.

6.2. DTSPOSTÇÕES REFERENTES À PROPOSTA DE PREÇOS:

6.2.1. A apresentação da proposta de preços na licitação será considerada como evidência de que a

proponente examinou completamente as exigências o anexo I do presente edital, as especificações e

demais documentos, que os comparou entre si, que obteve as informações necessárias sobre qualquer
ponto duvidoso e que os documentos da licitação lhe permitiram preparar uma proposta de preços

completa e satisfatória.

6.2.2. Deverão estar incluídos nos preços todos os custos relacionados com a prestação dos serviços:
impostos, taxas e encargos sociais, obrigações trabalhistas, previdenciárias, fiscais e comerciais, eventuais
vantagens/abatimentos, assim como despesas com transportes e deslocamentos, e outras quaisquer que

incidam sobre a entrega do objeto licitado, ficando esclarecido que não será admitida qualquer alegação

posterior que vise o ressarcimento de custos não considerados nos preços cotados, ressalvadas as

hipóteses de criação ou majoração de encargos fiscais.

6.2.3. O valor total da proposta deverá ser expresso em algarismos e por extenso. Em caso de divergência

entre os valores unitário e o valor total, prevalecerá o unitário, e entre os expressos em algarismo e por

extenso, prevalecerá o em extenso.

7 - DOCUMENTAÇÃO REFERENTE À PROPOSTA TÉCNTCA - ENVELOPE C:

7.1. O envelope C, contendo a documentação relativa à Proposta Técnica deverá conter:
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7.1.1. Certidão(ões) de Acervo(s) Técnico(s) registrada(s) no respectivo Conselho de Classe, e/ou
Atestado e/ou declaração de Capacidade Técnica expedidos por pessoa jurídica de direito público ou
privado, que atestem a experiência específica em execução de Perícia em Estrutura de Concreto
Armado, elaboração de projeto de recuperacão em estrutura de concreto armado e elaboração de
projeto de reforco em estrutura de concreto armado.

7 .l .2. Para fins de pontuação da empresa, a proponente deverá apresentar documento(s) que comprove(m)
a experiência específica em execuçõo de Perícia em Estrutura de Concreto Armado, elaboração de
projeto de recuperação em estrutura de concreto armado e elaboração de projeto de gfqg em
estrutura de concreto armado, já concluídos, documento este que deverá ter o nome e cargo do
responsável pela emissão do Atestado e/ou declaração.

7.1.3. Serão pontuados os responsáveis técnicos, que deverão atender, para cômputo da pontuação, o
atendimento dos seguintes requisitos:

a) Apresentar Diploma de Graduação e Certidão de Registro Profissional no respectivo Conselho de
Classe;

b) Apresentar Documento(s) que comprove(m) a experiência específica em execução de Perícia em
Estrutura de Concreto Armado, elaboração de projeto de recuperacão em estrutura de
concreto armado e elaboração de projeto de ryfg¡g em estrutura de concreto armado, já
concluídos, expressa em Certidão(ões) de Acervo(s) Técnico(s) registrada(s) no respectivo
Conselho de Classe, e/ou Atestados de Capacidade Técnica expedidos por pessoa jurídica de
direito público ou privado, documento este que deverá ter o nome e cargo do responsável pela
emissão do Atestado e/ou declaração;

c) Apresentar (caso tiver) Títulos de Especialização, Mestrado e Doutorado em área compatível e

pertinente com o objeto contratado.

7.2. Somente serão computados os pontos dos profissionais indicados que possuam vínculo com a
proponente, como empregados, contratados ou sócios da empresa, provando-se esses vínculos da seguinte
forma:

a) Empregado: cópia da CTPS do profissional, ou cópia da ficha ou livro de registro de
empregados, ou contrato de prestação de serviços;

b) Contratado: cópia de contrato de prestação de serviços técnicos nas áreas exigidas e nos termos
da legislação civil, celebrado entre o profissional licitante ou Declaração de compromisso de
vinculação contratual futura, caso o licitante se sagre vencedor no certame, exceto para o
Arquiteto Coordenador e o Engenheiro Civil que obrigatoriamente tem que constar da Certidão de
Pessoa Jurídica junto aos conselhos CREA e CAU na data de abertura das propostas;

c) Sócio: cópia do contrato social, sendo o profissional integrante do quadro societário da empresa
licitante ou cópia da ata de eleição.

7.3. Os documentos apresentados para a pontuação técnica poderão ser apresentados em original, cópia
autenticada (em tabelião de notas ou pela Comissão de Licitação na sessão de recebimento das propostas

em confronto com o original). As folhas deverão, preferencialmente, estar numeradas em ordem crescente

e rubricadas pela proponente.

7.4. As documentações referentes a proposta técnica serão analisadas pela comissão técnica, da qual

constará em Ata de Sessão Pública do atendimento das exigências contidas no edital. A Comissão de

análise será composta por:
Silmara Terezinha Brambilla - Diretora do Departamento de Administração e Planejamento;
Michel Martinazzo - Engenheiro Civil;
Adriano Douglas Girardello - Engenheiro Civil;
Carlos Eduardo Barczsz - Engenheiro Civil.
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7 .4.1. AComissão Especial de Licitação se reserva ao direito de proceder quaisquer verificações quanto à

idoneidade ou veracidade das informações constantes nos atestados apresentados pelas licitantes nas

propostas técnicas.

I - Do REcEBIMENTo DoS INvóLUcRoS "A" (DocUMENTAçÃo), "8" (PRoPoSTAS) E
,,c" DA (PROPOSTA TÉCNICA)

8.1. Os invólucros "4", o'B € 'C" de cada proponente, deverão ser entregues até o dia 01 de setembro de

2022, afê às 09:00 horas, na sede do Licitador, Avenida Macali, n" 255, no Serviço dE Protocolo e
Expediente ou à Comissão de Licitações, sendo que a abertura dos mesmos será feita no dia 01 de

setembro de 2022 ás 09 horas e 30 minutos, junto a sala de reuniões da Administração junto ao Paço

Municipal.

8.2. Se no dia previsto não houver expediente no município de Marmeleiro, transfere-se a sessão de

entrega e aberlura dos invólucros para o primeiro dia útil que se seguir, mantendo-se o mesmo horário'

8.3. No local, dia e hora fixados neste edital, a Comissão de Licitação receberá os envelopes A, B e C,

fechados e inviolados, de cada proponente. Rubricará, juntamente com os representantes que assim o

desejarem, os envelopes B e C que contém as propostas de preços e técnica e procederá à abertura dos

envelopes A que contém a documentação de habilitação que será submetida ao exame da Comissão de

Licitação e das proponentes interessadas.

8.4. Juntamente com o recebimento dos envelopes A, B e C o representante da proponente, se não for
membro integrante da diretoria e querendo participar ativamente (com poderes legais para representar a

proponente) da sessão, deverá apresentar à Comissão de Licitação a credencial (Anexo II), ou através de

procuração passada em cartório. A credencial é documento avulso e não deve estar inserida em nenhum

dos envelopes.

8.5. Uma mesma pessoa não poderá representar mais de uma proponente.

8.6. Em nenhuma hipótese será concedido prazo para apresentação ou substituição de documentos

exigidos e não inseridos nos envelopes A, B e C, ressalvados os elros e omissões sanáveis' No entanto, é

facultado à Comissão de Licitação realizar diligências destinadas a esclarecer a instrução do processo

licitatório em qualquer fase da licitação, solicitar informações ou esclarecimentos complementares que

julgar necessários, bem como, solicitar o original de documento da proponente, devendo a mesma

apresentáJo num prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas, a partir do recebimento da solicitação.

8.7. Após a rubrica dos documentos, a Comissão de Licitação oportunizará aos representantes presentes a

possibilidade de analisar a documentação de habilitação dos demais proponentes, que poderão impugnar,

ãtgu- documento apresentado em desacordo com o edital. Não havendo manifestação por parte dos

próponentes a Comissão encerrará a sessão informando que o resultado do julgamento da habilitação será

èncaminhado aos interessados pelos meios usuais de comunicação (edital, e-mail, publicação na imprensa

oficial).

8.8. Será lawada ata circunstanciada da reunião, que registrará as impugnações, observações e demais

ocorrências, e será assinada pela Comissão de Licitação e pelas proponentes presentes que assim o

desejarem.

8.9. Será inabilitada a proponente que deixar de apresentar qualquer documento exigido, exceto o termo

de renúncia, desde que a informaçãò que nele deveria estar contida, certificada ou atestada não puder ser

suprida por outro dotumento apresentado ou estar disponível em site oficial. Não serão aceitos protocolos

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

8.11. Serão aceitas as certidões em original, cópia autenticada ou obtidas pela lntemet, dentro do prazo de
validade, sujeitando-as às verif,rcações, caso necessário. No caso de divergência entre os dados constantes
da certidão apresentada e os dados constantes da verificação, prevalecerá esta. Não serão aceitos
protocolos em substituição a documentos.

8.12. Se todas as proponentes forem inabilitadas, a Comissão de Licitação poderá fixar o prazo de 8 (oito)
dias úteis para apresentação de nova documentação, conforme disposto no Art. 48, $ 3o, da Lei 8666193.

8.13. A partir da diwlgação do resultado do julgamento as proponentes terão o prazo de 05 (cinco) dias
úteis para interposição de recurso, se assim o desejarem, observando-se o disposto no Artigo no 109 da
Lei Federal n" 8.666193 e suas alterações. Não havendo recursos, ou definitivamente julgados, a
Comissão comunicará às proponentes a data da sessão de abertura dos envelopes no 2, através dos meios
usuais de comunicação (edital, e-mail, publicação na imprensa oficial).

8.14. Caso a Comissão de Licitação conclua o exame dos documentos de habilitação na própria sessão,
anunciará o respectivo resultado. Se todas as participantes renunciarem ao prazo paru interposição de
recurso, quanto à fase de habilitação preliminar, mediante manifestação expressa a constar na respectiva
ata que deverá ser assinada por todas as proponentes e procederá à abertura dos envelopes no 2 das
proponentes habilitadas.

9 - ABERTITRA DOS ENVELOPES B e C - PROPOSTA DE PREÇOS e TÉCNICA:

9.1. Na data fixada para a reunião de abertura dos envelopes B e C, a Comissão de Licitação devolverá à

proponente não habilitada os respectivos envelopes B e C, fechados e inviolados. Caso a proponente não
habilitada não se fizer representar neste ato os envelopes B e C ficarão disponíveis para retiradajunto ao
setor de licitações.

9.2. A Comissão de Licitação procederá à abertura dos envelopes B e C das proponentes habilitadas,
examinará a documentação apresentada, lendo em voz alta o nome da proponente, o objeto, o preço
global, o prazo de execução e o prazo de validade de cada proposta que serão rubricadas pela Comissão
de Licitação e pelos representantes das proponentes presentes que assim o desejarem e a proposta técnica.

9.3. Da reunião de abertura dos envelopes B e C será lavrada ata circunstanciada que será assinada pela
Comissão de Licitação e representantes das empresas proponentes presentes.

9.4. A ausência de assinatura na proposta poderá ser suprida se o representante estiver presente na sessão
e possuir poderes para ratificar o ato, devendo tal fato ser registrado em ata.

9.5. A Comissão de Licitação fará a conferência da proposta de preços. Constatado erro aritmético ou de
anotação no preenchimento serão efetuadas as devidas correções.

9.6. No caso de haver divergência entre o preço grafado em algarismos e o grafado por extenso,
prevalecerá o último a menos que, na opinião da Comissão de Licitação, exista um erro grosseiro e óbvio,
ou ainda, na omissão de um desses valores (algarismo ou extenso) a proposta será válida desde que não
haja dúvidas sobre o preço apresentado.

9.7. Se existir diferença entre a quantidade proposta e a exigida no edital, prevalecerá esta.
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9.8. Se existir erro aritmético na multiplicação da quantidade pelo preço unitário, o preço unitário
prevalecerá a menos que, na opinião da Comissão de Licitação, exista um effo grosseiro e óbvio no preço
unitário. Neste caso, o preço parcial cotado prevalecerá e o preço unitário será corrigido.

9.9. Nos casos em que houver diferença entre o preço global indicado na proposta e o preço global
analisado, prevalecerá este.

9.10. Será desclassificada a proposta:

a) Elaborada em desacordo com o presente edital;
b) Cujo valor global analisado for superior ao estabelecido no item 10.6.;
c) Que proponha qualquer oferta de vantagens não previstas no edital;
d) Que apresentar preços ou vantagens baseadas nas ofertas das demais proponentes;
e) Que apresente preços unitários simbólicos, irrisórios ou de valor zero.

9.11. Consideram-se inexequíveis as propostas cujos preços globais analisados sejam inferiores a 70o/o

(setenta por cento) do menor dos seguintes valores:

a) Média aritmética dos preços globais analisados, das propostas superiores a 50o/o (cinquenta por
cento) do preço orçado pelo licitador, ou

b) Preço global orçado pelo licitador.

10 - DA CLASSIFTCAÇÃO DAS PROPOSTAS E CRrTÉRrOS DE JULGAMENTO

10.1. Para efeito de julgamento e obtenção da pontuação das PROPOSTAS TÉCNICAS apresentadas,
será atribuída às Empresas Licitantes a "Pontuação Técnica", distribuídos conforme descrito no Anexo
XIII, através de comissão Especifica.

10.2. As notas serão atribuídas de forma comparativa entre as propostas técnicas apresentadas

10.3. Os critérios técnicos da licitação serão acompanhados por um profissional técnico e as Propostas
Técnicas serão analisadas por Comissão de Julgamento das Propostas Técnicas, composta pelos
funcionários cabendo a esta apresentar o resultado da pontuação obtida pelas empresas participantes por
meio de Relatório com Parecer Técnico, em conformidade com o Anexo XIII.

10.4. A seu critério exclusivo, a Comissão Permanente de Licitação poderá solicitar Parecer Técnico para
julgamento das propostas, agendando datas específicas para a realização da análise do objeto ofertado
pelas licitantes.

10.5. As Propostas de Preços das licitantes que tiverem sua Proposta Técnica desclassiftcada serão
restituídas devidamente lacradas, ao seu Representante Legal. Quanto às demais propostas, serão
analisadas pela Comissão Permanente de Licitação e rubricadas por todos os presentes.

10.6. Serão desclassificadas as propostas, por serem considerados excessivos os preços global
superior a R$ 17.570,00 (dezessete mil e quinhentos e setenta reais).

10.7. Os critérios de avaliação da Proposta Técnica estão dispostos no Anexo XIII, parte integrante deste

edital.

10.8. As propostas de preço serão avaliadas pelo seu valor global, conforme critério exposto a seguir:

10.9. A Nota de Preço (NP) será calculada da seguinte forma: a proposta válida com menor preço será

atribuída nota máxima de 100 (cem) pontos; para as demais propostas será utilizada a seguinte fórmula:
a) Proposta de menor preço 100 pontos;
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Proposta com segundo menor preço 95 pontos;
Proposta com terceiro menor preço 90 pontos;
Proposta com quarto menor preço 85 pontos;
A partir do quinto menor preço, deverá ir decrescendo de 05 em 05 pontos

10.9.1. Da Nota Final (NF)

10.9.2. O valor da Nota Final (NF) atribuída à licitante será obtido através da seguinte fórmula:
NF: (0,7 x TPT) + (0,3 x ltIP)
Onde: NF: Nota Final
TPT = Total de Pontos da Técnica
NP = Nota de Preço

10.9.3. As propostas serão classificadas em ordem decrescente de Nota Final (NF)

10.10. A Comissão de Licitação julgará e classificará as propostas por ordem numérica crescente e

desclassificará as que cotarem valor manifestamente inexequível, ou não atenderem as exigências
contidas no presente edital ou seus anexos.

10.11. Ocorrendo empate no preço global analisado entre duas ou mais propostas de preços, a Comissão
de Licitação procederá ao sorteio em sessão pública, para se conhecer a ordem de classificação.

10.12. A classificação das propostas será comunicada às proponentes através dos meios usuais de
comunicação (edital, e-mail e publicação na imprensa oficial). A partir da diwlgação do resultado do
julgamento as proponentes terão o prazo de 05 (cinco) dias úteis para interposição de recurso, se assim o
desejarem, observando-se o disposto no Artigo no 109 da Lei Federal n" 8.666193 e suas alterações.

10.13. Não havendo recursos, ou definitivamente julgados, será declarado o vencedor.

11 - DA COMPROVAÇÃO DA REGULARTDADE FTSCAL E DO DTRETTO DE pREFEnÊNCra
DAS MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE (LC no 12312006)z

11.1. As microempresas e empresas de pequeno porte deverão apresentar toda a documentação exigida
para efeito de comprovação de sua regularidade fiscal (item 5.2.2), mesmo que apresente alguma
restrição, neste caso sendo habilitadas sob condição.

11.2. No caso de microempresa ou empresa de pequeno porte ser declarada vencedora do certame e

havendo alguma restrição na comprovação de sua regularidade fiscal, serlhe-á concedido prazo de 05
(cinco) dias úteis, prorrogáveis por igual período a critério do licitador,paÍaaregulat',zação da restrição e

emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeitos de negativa.

11.3. As certidões deverão ser entregues à comissão de licitação dentro do prazo acima, para efeito de
posterior assinatura de contrato, sob pena de decair o direito à contratação da proponente e aplicação das

sanções previstas no art. 81 c/c 87 da Lei 8.666193.

11.4. Após a entrega das certidões e análise quanto à regularidade fiscal da proponente a Comissão de
Licitação decidirá quanto à habilitação final da mesma, que será comunicada às proponentes através dos

meios usuais de comunicação (edital, e-mail e publicação na imprensa oficial). A partir da diwlgação do
resultado do julgamento as proponentes terão o prazo de 05 (cinco) dias úteis para interposição de

recurso, se assim o desejarem, observando-se o disposto no Artigo no 109 da Lei Federal n" 8.666193 e

suas alterações.
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11.5. A não regularização fiscal e/ou trabalhista no prazo estabelecido no subitem 11.2., implicarâ
decadência do direito à contratação, com aplicação das sanções previstas neste edital, sendo facultado à

Administração convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação.

12 -DOS PRAZOS:

12.1. O prazo de vigência do presente Contrato será de 12 (doze) meses, contados da data da assinatura,
podendo ser aditivado desde que Administração, órgão repassador dos recursos, attonze previamente.

12,2, O prazo mâximo para início dos serviços será de 05 (cinco) dias consecutivos, e o prazo de
execução dos serviços será de até 90 (noventa) dias consecutivos, contados a partir da data de emissão da
Ordem de Serviço, sendo os 45 primeiros dias para a elaboração do Laudo e o restante para elaboração do
projeto.

13 - ADJUDTCAÇÃ,O E CONTRAT,IÇÃO:

13.1. Encerrada a fase de julgamento, a Comissão classificará a proposta mais vantajosa (soma da
pontuação da nota da proposta técnica mais a nota da proposta financeira, conforme item 10.9.2) do
objeto ao licitante vencedor e encaminhará o processo ao Sr. Prefeito Municipal para que o homologue e
adjudique.

13.2. O Prefeito se reserva o direito de, a qualquer tempo, revogar ou anular o presente processo
licitatório, por razões de interesse público advindas de fato superveniente devidamente comprovado ou
por atos ilegais durante o procedimento Licitatório. O preço pelo qual será contratado o objeto da presente
licitação não será reajustado.

13.3. A execução do serviço dar-se-á mediante termo de Contrato de Prestação de Serviços, a ser firmado
entre o licitador e a proponente vencedora da licitação.

13.4. A proponente vencedora será convocadapara assinar o termo de Contrato de Prestação de Serviços
(Anexo VII), dentro do prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis, sob pena de decair o direito de contratação
e sujeitando-se às penalidades previstas em lei.

13.5. A proponente vencedora deverá apresentar para celebração do contrato, quitação de débito junto ao

órgão de classe, ou visto, quando a empresa não tiver sede no Estado do Paraná. Se a proponente
vencedora for estrangeira com sede no Exterior, deverá apresentar, para celebração do contrato, o registro
e quitação de débito junto ao órgão de classe no Paraná.

13.6. É facultado ao licitador, quando a convocada não assinar o termo de Contrato, convocar as

proponentes remanescentes, na ordem de classificação, para fazê-lo em igual prazo e nas mesmas
condições propostas pelo primeiro classificado, ou solicitar a revogação da presente licitação
independentemente da cominação prevista no Art. 81 da Lei n'8.666193.

14 -DOS RECT]RSOS:

14.1. O prazo para impugnação do Edital deverá respeitar o disposto no artigo 4l da Lei n' 8 .666/93 .

14.2. Às Licitantes é assegurado o direito de interposição de Recurso, nos termos do art. 109, da Lei no

8.666193, o qual será recebido e processado nos termos ali estabelecidos.

ls - DA CONTRATAÇÃO:

15.1. A execução dar-se-á mediante Contrato a ser firmado entre o Licitador e a Licitante declarada
vencedora desta licitação.
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15.2. A Licitante declarada vencedora da licitação será convocada para assinatura do Contrato, pelo
Departamento de Administração.

15.3. A assinatura do Contrato deverá ocorrer após a publicação da homologação da Licitação pelo
Prefeito Municipal.

15.4. Caso a Licitante declarada vencedora, sem justo motivo, se recuse a firmar Contrato, ou não
compareça quando convocada para tanto, ou ainda, não atenda as condições previstas neste edital, o
Licitador considerará exercida a renúncia tácita do direito de contratar da Licitante e não honrada a
proposta, independentemente de qualquer formalização.

15.5. O Contrato obedecerá a minuta ora anexa, onde constam as penalidades aplicáveis à Contratada, em
caso de alguma inobservância de suas obrigações, sem prejuízo da sua responsabilidade civil e criminal,
entre as quais constam as seguintes:

15.5.1. Multa de l0o/o (dez por cento) sobre o valor total do Contrato, que será aplicada na hipótese de
inexecução total ou parcial das obrigações assumidas pela Contratada, sem prejuízo de outras penalidades
previstas pela Lei n" 8.666193 e demais legislações pertinentes a matéria.

15.5.2. Ocorrendo a expiração do prazo contratual, e neste tempo estiver inacabado o serviço contratado,
será aplicada à Contratada, por dia de atraso, a multa de0,l%o (um décimo por cento).

15.5.2.1. Para o cálculo dos dias de atraso serão considerados os abonos homologados.

15.5.3. Verificada qualquer infração do contrato, o Contratante, independentemente de notificação,
poderá rescindir o contrato.

15.5.4. Impõe-se declaração de inidoneidade para licitar e contratar junto ao Contratante, ora Licitador, e
a rescisão de pleno direito do contrato desta licitação, pela falência da Contratada, ou rescisão
administrativa ou judicial do contrato por culpa da mesma, ou ainda, nos casos em que haja fato(s) ou
infração(ões) de responsabilidade da Contratada, anteriores ou posteriores a assinatura do contrato, e que
indiquem a tomada dessa medidaparc o resguardo do interesse público.

15.6. A Licitante declarada vencedora da Licitação deverá apresentar quando solicitada, os elementos a
seguir relacionados, que instruirão a elaboração do Contrato.

- Nome do representante legal;
- Estado civil;
- Profissão;
- Endereço residencial e número do telefone;
- Carteira de Identidade (RG);
- Cadastro de Pessoa Física (CPF);
- Outros que se fizerem necessários, a critério do Licitador

16 - DO CUSTETO DAS DESPESAS E DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁru1:

16.1. Durante a vigência do contrato, os valores registrados não serão reajustados

16.2. Somente poderá ocorrer a recomposição de valores nos casos enquadrados no disposto no Artigo 65,
II, "d" da Lei 8.666193.

16.3. Não serão liberadas recomposições decorrentes de inflação, que não configurem álea econômica
extraordinária, tampouco fato previsível.
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16.4. Os pedidos de recomposição de valores deverão ser protocolados junto ao Setor de Licitações da
Prefeitura Municipal.

16.5. Somente serão analisados os pedidos de recomposição de valores que contenham todos os

documentos comprobatórios para a referida recomposição, conforme disposto no Artigo 65, II, "d" da Lei
8.666193.

16.6. Os valores recompostos somente serão repassados após a assinatura, devolução do Termo assinado
(conforme o caso) e publicação do Termo de Aditamento.

16.7. Os recursos destinados ao pagamento do objeto de que trata o presente Edital são oriundos de
Recursos Ordinarios (Liwes), Taxas - Exercício Poder de Polícia e Taxas - Prestação de Serviços. Os
recr¡rsos orçamentários correrão por conta da seguinte dotação:

Conta OrgãoÂJnidade Funcional Programática Elemento de Despesa Fonte
57 04.122 0003 2.006 3.3.90.39.05.00.00 0
58 04.t22 0003 2.006 3.3.90.39.05.00.00 510
59

03.01

04.t22 0003 2.006 3.3.90.39.05.00,00 511

17 _ DO PAGAMENTO:

17.1. O pagamento será realizado, mediante à prestação dos serviços e apresentação de nota fiscal pela
contratada, no período de 01 a 15 do mês subsequente a prestação dos serviços uma vez implementada as

demais condições exigidas na forma de pagamento.

17.2. O pagamento será efetuado obrigatoriamente em conta Corrente da proponente vencedora indicada
pela Contratada.

17.3. O pagamento dos serviços estará condicionado ao exame e à aprovação da Fiscalização, o qual será
realizado em 02 (duas) parcelas, sendo a primeira após aceitação do Laudo Pericial, correspondendo a
50% do valor global do contrato, e a segunda após a entrega completa do objeto, contendo todas as

correções/esclarecimentos solicitados, se for o caso.

18 - DA ATUALIZAÇ,Ã.O DE VALORES:

18.1. O presente edital não prevê atualização de valores, exceto os casos previstos no artigo 65, inciso II,
alínea "d", da Lei no 8.666193.

19 - DA FRAUDE E DA CORRUPÇÃO:

19.1 As partes declaram conhecer as norrnas de prevenção à comrpção previstas na legislação brasileira,
dentre elas, a Lei de Improbidade Administrativa (Lei Federal n.' 8.42911992), a Lei Federal n.o

12.84612013 e seus regulamentos, se comprometem que para a execução deste contrato nenhuma das

partes poderá oferecer, dar ou se comprometer a dar, a quem quer que seja, aceitar ou se comprometer a

aceitar, de quem quer que seja, tanto por conta própria quanto por intermédio de outrem, qualquer
pagamento, doação, compensação, vantagens financeiras ou benefícios indevidos de qualquer espécie, de
modo fraudulento que constituam práttica ilegal ou de comrpção, bem como de manipular ou fraudar o
equilíbrio econômico financeiro do presente contrato, seja de forma direta ou indireta quanto ao objeto
deste contrato, devendo garantir, ainda que seus prepostos, administradores e colaboradores ajam da
mesma forma.

20 - DAS DTSPOSTçÕES Cnn¡,rS:
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20.1. A fiscalização dos serviços será feita pela Diretora do Departamento de Administração e

Planejamento ou servidor indicado por ela.

20,2, A Contratada deverá permitir, o livre acesso dos servidores do quadro de funcionários do
Licitador/Contratante, bem como dos órgãos de controle interno e extemo, a qualquer tempo, para que
inspecione/fiscalize o serviço e examine os registros e documentos que considerar necessário.

20.3. A Contratada não poderá ceder o contrato, no todo ou em parte, a nenhuma pessoa física ou jurídica,
sob pena de suspensão do pagamento.

20.4. Reserva-se o Licitador/Contratante, o direito de anular ou revogar, total ou parcialmente, esta
licitação, visando a legalidade do processo licitatório ou interesse da administração pública
respectivamente, através de parecer escrito e devidamente fundamentado, sem que caiba às licitantes o
direto a indenização.

20.5. Reserva-se o Licitador/Contratante, o direito de promover diligências destinadas a esclarecer a
instrução do processo licitatório, em qualquer fase de seu andamento.

20.6. É, facultado ao Licitador/Contratante, solicitar a atualizaçáo de qualquer documento relativo a
presente licitação.

20.7. A Contratada assumirá integral responsabilidade pelos danos que causar ao Licitador/Contratante e

a terceiros, por si ou seus sucessores e representantes, na execução do objeto da presente licitação,
isentando o Licitador/Contratante de qualquer reclamação que possa surgir em decorrência dos mesmos.

20.8. Ao participar da presente licitação, a proponente assume integral responsabilidade pela
autenticidade e veracidade de todos os documentos e informações prestadas, respondendo na forma da
Lei, por qualquer inegularidade constatada.

20,9, O presente edital reger-se-á também pelo Código de Defesa do Consumidor, Lei N" 8.078 (D.O.U
de t210911990),

20.10. lnformações e esclarecimentos relativos ao edital, seus modelos e anexos poderão ser solicitados
por escrito, à Comissão Permanente de Licitações, na Avenida Macali, 255, fonelfax @6) 3525-8105 ou
3 525 -8107, CEP 85.6 I 5 -000 - e-mail : licitacao@marmeleiro.pr. gov.br.

20.11, Das sessões públicas serão lavradas atas, as quais serão assinadas pelos membros da Comissão de
Licitação e proponentes presentes.

21 - ANEXOS DO EDITAL:

21,1. F azem parte integrante do presente Edital :

ANEXO I - TERMO DE REFERENCIA
ANEXO I-A _ PLANTA BAIXA DO EDIFÍCIO DO PAÇO MLINICIPAL
AI\EXO II - CARTA DE CREDENCIAMENTO
A¡IEXO III - DECLARAÇAO UNIFICADA
AI\EXO IV - TERMO DE RENÚNCIA
ANEXO V - DECLARAÇÃO DE QUE TOMOU CONHECTMENTO DE TODAS AS TNFORMAÇöES
E CONDIçÕBS ¡STeSELECTDAS NO EDTTAL
ANEXO VI _ ATESTADO DE VISITA TÉCNICA
ANEXO VII - MINUTA DO CONTRATO
ANEXO VIII - DECLARAÇÃO DE RESPONSABTLIDADE TÉCNICA
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Ar\EXO IX - PROPOSTA DE PREÇOS
ANEXO X - DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE
AI\EXO XI _ DECLARAÇÄO DE RESPONSABILIDADE
AI\EXO Xil - PROVA DE CAPACIDADE FINANCEIRA
A¡IEXO XrU - PONTUAÇÃO

Marmeleiro,29 de julho de

Pilati
Prefeito
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EDITAL DE TOMADA DE PREçOS N'00412022
PROCESSO ADMINISTRATIVO N' 13612022
TrPO: TÉCNICA E PREÇO

OBJETO Contratação de empresa especializada na área de engenharia, para elaboração de

Laudo Pericial em Bstrutura de Concreto Armado, que apresente as manifestações
patológicas existentes na estrutura, condições atuais da obra sob o ponto de vista da
qualidade estrutural e funcional dos seus elementos, a metodologia detalhada para o
tratamento onde se julgar necessário, juntamente com a elaboração do Projeto
Executivo de Recuperação e/ou Reforço para solução das anomalias constatadas. A
obra em questão é o edifício do Paço Municipal, localizado na Avenida Macali, 255,
Centro, na cidade de Marmeleiro - PR.

ANEXO I

Termo de Referência
ESPECIFICAÇÖES TÉCNICAS E CONDIÇÕNS IN FORNECIMENTO

1. OBJETO

1.1. Constitui objeto deste certame a contratação de empresa especializada na área de
engenharia, para elaboração de Laudo Pericial em Estrutura de Concreto Armado, que apresente
as manifestações patológicas existentes na estrutura, condições atuais da obra sob o ponto de vista
da qualidade estrutural e funcional dos seus elementos, a metodologia detalhada para o tratamento
onde se julgar necessário, juntamente com a elaboração do Projeto Executivo de Recuperação e/ou
Reforço para solução das anomalias constatadas. A obra em questão é o edifício do Paço Municipal,
localizado na Avenida Macali, 255, Centro, na cidade de Marmeleiro - PR, de acordo com as

especificações técnicas adiante discriminadas, cabendo ao Departamento de Administração e

Planejamento, informar à Comissão se o objeto atende às exigências técnicas alvitradas.

ITEM EXCLUSIVO PARA ME E EPP

Item Quant. Unid. Descrição
Valor

Unttário
Valor
Total

01 0l Laudo

Edificação
com dois

pavimentos
e área

aproximada
de l.ó88 m'

Laudo Pericial em Estrutura de Concreto
Armado, e Elaboração de Projeto
Executivo de Recuperação e/ou Reforço
Estrutural, conforme especificações do
Termo de Referência

17.570,00 17.570,00

1.2. O valor máximo estimado da contratação é de R$ 17.570,00 (dezessete mil e quinhentos e

setenta reais).

1.3. Com relação ao Laudo, deverá apresentar as manifestações patológicas e caracterizá-las,
utilizando-se de fotografias, textos, ensaios, imagens e desenhos ou croquis, identificando e

demonstrando as suas localizações, suas causas, e orientando sobre o tratamento e recuperação. Sabe-se

que o exame visual não se faz suficiente em algumas ocasiões, ou seja, existem casos onde o perito é

forçado a lançar mão de ensaios e métodos laboratoriais, a fim de proporcionar o correto deslinde técnico.
Nesse contexto é imprescindível que o Município seja assistido por instituições, empresas ou
profissionais com experiência e com capacidade paraarealização dos serviços e emissão de laudo pericial
que subsidie tecnicamente as ações a serem tomadas.

1.4. O Projeto deverá fornecer todas as informações necessárias e detalhadas para uma futura
contratação por parte do Município, de empresa qualificada para a realização da obra de recuperação/

CNPJ: 76.205.665/000 I -0 I

Avenida Macali, n' 255, Centro - Cx. Postal 24 - CEP 85.61 5-000
E-r¡ail: lic itacao((lrualnrclcrro. pr. sov.br' / lic ¡t¡clo02(rìrÌírnlclcirr). r)r, sov. br' - Telefone: (46) 3525-8 I 07 / 8 105



MUNrcípro DE MARMELETRo 
5v

ESTADO DO PARANA

reforço, a fim de garantir o adequado desempenho da estrutura, bem como manutenção da segurança,
estabilidade estrutural e vida útil da edificação.

2. EsPEcrFIca.çöns Dos sERvIÇos

2.1. Na primeira etapa, deverá ser elaborado o Laudo Pericial, onde deve estar incluso:

2.1.1. Identificação da obra.
2.1.2, Meto dologia utilizada.
2.1.3. Identificação "in loco" das patologias existentes.
2.1.4. Descrever e classificar as causas dos possíveis problemas verificados na estrutura da

edificação, em todos os locais em que os mesmos forem constatados; apontar se são vícios construtivos
ou não.

2.1.5. Registro e identificação de todos os sintomas, mecanismos, origens e causas das anomalias
constatadas na estrutura, e em outros elementos quando oriundas dos problemas da estrutura.

2.1.6. Descrição e resultados de possíveis simulações e ensaios físicos e/ou químicos realizados.
2.1.7. Recomendações técnicas p¿ra a solução de todas as anomalias identificadas, e indicar a

necessidade ou não de ações imediatas caso constatada alguma condição de risco iminente aos usuários
do local.

2.1.8. Apresentação da sistemática a ser observada para a recuperação e proteção dos elementos
afetados.

2.1.9. Relatório fotográfico, com a clara identificação e localização de cada manifestação
patológica.

2.1.10. Mapa esquemático com a localização das manifestações patológicas.

2.2. O Projeto técnico executivo de recuperação e/ou reforço estrutural, deve ser composto por:

2,2.1, Planta(s) com todos os detalhes executivos e construtivos necessários para a execução dos
serviços de restituição da integridade das estruturas (seja recuperação ou reforço), inclusive com
localizaçáo e delimitação da abrangência de cada intervenção.

2.2.2. Quantitativos dos serviços a serem executados para total recuperação estrutural do imóvel,
restabelecendo as condições de segurança. O quantitativo deverá ser elaborado com base nos serviços e
insumos do Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices - SINAPI, exceto quando não constar na
tabela.

2.2.3. Memorial descritivo com todas as especificações dos serviços, e memorial de cálculo quando
for o caso, justificando as soluções adotadas.

2.2.4. Outras especificações técnicas complementares julgadas necessárias.
2.2.5. Emissão de ART de todos os serviços inclusos no contrato.

2.3. Deverâ ser emitida ART para todos os serviços inclusos no contrato, e todas as peças técnicas
(laudos, projetos, memoriais, etc.) deverão fazer referência ao número da respectiva ART, devendo ser
assinados e rubricados em todas as páginas pelo responsável técnico.

2.4. Os itens 2.1 .3 a 2.2.5 devem ser elaborados separadamente para o Bloco Antigo e o Bloco
Novo, ou seja, deverão existir capítulos exclusivos dedicados a cada bloco.

3. DAS OBRTGAÇÕES n RESPONSABTLIDADES DA CONTRATADA

A Contratada, sendo pessoajurídica, deverá:

3.1. Comprovar possuir em seu quadro de pessoal, profissional de nível superior, engenheiro ou
arquiteto, com atribuição legal para elaboração de laudo pericial e projeto de estrutura em concreto
armado.
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3.2. Apresentar o laudo e o projeto com nível de detalhamento suficiente para embasar a futura
licitação da contratação para execução dos serviços de reabilitação e/ou reforço das estruturas.

3.3. Buscar todas as informações ou dados necessários para viabilizar a perfeita execução do
objeto

3.4. Atender as legislações, normas e regulamentos, conforme item 6 (seis).

3.5. Apresentar, no prazo estabelecido em contrato, o laudo e demais peças técnicas, conforme
descrito neste termo.

3.6. Entregar, após aprovação final da fiscalização, 2 (dois) jogos de cópias do laudo, projeto e
demais peças técnicas, devidamente assinados e rubricados em todas as páginas, bem como uma versão
em meio digital þdf e dwg).

3.7, Realizar, no prazo a ser estabelecido pela fiscalização, ajustes, alterações e/ou
complementações que esta última julgar necessário.

3.8. Registrar, junto ao CREA-PR a anotação de responsabilidade técnica referente aos trabalhos de
laudo pericial, bem como projeto recuperação e/ou reforço estrutural.

3.9. Prestar todas as informações complementares solicitadas pela fiscalização, mesmo após a
entrega do objeto ou futuramente, durante a execução das possíveis recuperações estruturais, visto que a

responsabilidade técnica pelos serviços prestados não se encerra com o vencimento do contrato.

3.10. Havendo necessidade de algum ensaio destrutivo, a reconstituição dos elementos afetados é

responsabilidade da Contratada.

3.11. Manter total sigilo sob os trabalhos prestados, fornecendo as peças técnicas e demais
informações apenas à contratante.

4. DAS OBRTGAÇÖES n RESPONSABTLTDADES DO CONTRATAITTE

A Contratante deverá:

4.1. Fornecer as informações ou documentações necessárias para a Contratada, quando solicitado.

4.2. Receber e analisar os trabalhos apresentados no prazo de até l0 dias úteis

4.3. Realizar, através do fiscal do contrato, medição dos serviços após análise e aprovação dos
serviços prestados.

4.4. Notificar a Contratada, em caso de inadimplemento total ou parcial, ou descumprimento de
alguma das cláusulas contratuais.

4.5. Realizar o acompanhamento dos prazos contidos neste Termo de Referência, no que diz
respeito a conclusão dos trabalhos solicitados.

5. CRITÉRIOS DE PAGAMENTO

5.1. O pagamento dos serviços estará condicionado ao exame e à aprovação da Fiscalizaçáo, o qual
será realizado em 02 (duas) parcelas, sendo a primeira após aceitação do Laudo Pericial, correspondendo
a 50o/o do valor global do contrato, e a segunda após a entrega completa do objeto, contendo todas as

correções/esclarecimentos solicitados, se for o caso.
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6. LEcISLaçÃo, NoRMAS E REcULAMENToS

6.1. A Contratada será responsável pela observância das leis, decretos, regulamentos, portarias e

norrnas federais, estaduais e municipais direta e indiretamente aplicáveis ao objeto do contrato.

6.2. Na elaboração do objeto contratado, deverá ser observado o que estabelecem os documentos
abaixo, assim como toda a legislação municipal, estadual e federal pertinentes, independente de citação:

6.2.1. Normas brasileiras elaboradas pela ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas),
regulamentadas pelo INMETRO (lnstituto Nacional de Metrologia).

6.2.2. Normas regulamentadoras do Ministério do Trabalho.
6.2,3. Outras nonnas regulamentadoras aplicáveis ao objeto do contrato.
6.2.4. Normas intemacionais específicas consagradas, se necessário.
6.2.5.Instruções e resoluções dos órgãos do sistema CONFEA/CREA.

7. DO PRAZO DE EXECUÇÃO E VTGENCTA

7.1. O prazo máximo para início dos serviços será de 05 (cinco) dias consecutivos, e o prazo de
execução dos serviços será de até90 (noventa) dias consecutivos, contados a partir da data de emissão da
Ordem de Serviço, sendo os 45 primeiros dias para a elaboração do Laudo e o restante para elaboração do
projeto.

7.2. O prazo de vigência do Contrato será pelo período de 12 (doze) meses, contados da data de sua
assinatura, admitindo prorrogação nos termos do art. 57 daLei 8666193.

8. DOS PROCEDIMENTOS DE FTSCALTZAçã,o

8.1. A fiscalização examinará o laudo pericial em até 15 dias úteis, verificando se todos os
requisitos foram atendidos adequadamente.

8.2. Caso seja constatada alguma ausência de informação, falha de metodologia ou inconsistência
de dados, a fiscalização notificará a Contratada, para proceder as devidas correções/complementações,
sem prejuízo îo prazo para elaboração do projeto.

8.3. Recebido o projeto, o mesmo será analisado pela fiscalização em até 15 dias úteis, e notificará
a Contratadapara proceder as devidas correções/complementações caso constatada alguma ausência de
informação.

8.4. A fiscalização determinará o ptazo para realização das correções, de no mínimo 3 (três) e no
máximo 15 (quinze) dias corridos, conforme a complexidade julgada.
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EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS N'004t2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO N" 13612022
TrPO: rÉCmCA E PREÇO

OBJETO: Contratação de empresa especializrda na área de engenharia, para elaboração de
Laudo Pericial em Estrutura de Concreto Armado, que apresente as manifestações
patológicas existentes na estrutura, condições atuais da obra sob o ponto de vista da
qualidade estrutural e funcional dos seus elementos, a metodologia detalhada para o
tratamento onde se julgar necessório, juntamente com a elaboração do Projeto
Executivo de Recuperação e/ou Reforço para solução das anomalias constatadas. A
obra em questão é o edifício do Paço MunÍcipal, localizado na Avenida Macali, 255,
Centro, na cidade de Marmeleiro - PR.

ANEXO I-A

PLANTA BAIXA DO EDIFÍCrO DO pAçO MrrNrCrpAL
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EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS N'004t2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO N" 13 6 I 2022
TIPO: TÉCUCA E PREÇO

OBJETO: Contratação de empresa especializada na área de engenharia, para elaboração de
Laudo Pericial em Estrutura de Concreto Armado, que apresente as manifestações
patológicas existentes na estrutura, condições atuais da obra sob o ponto de vista da
qualidade estrutural e funcional dos seus elementos, a metodologia detalhada para o
tratamento onde se julgar necessário, juntamente com a elaboração do Projeto
Executivo de Recuperação e/ou Reforço para solução das anomalias constatadas. A
obra em questão é o edifício do Paço Municipal, localizado na AvenÍda Macali, 255,
Centro, na cidade de Marmeleiro - PR.

AI\EXO II

CARTA DE CREDENCIAMENTO

A Comissão de Licitação da Prefeitura de Marmeleiro:
Senhores

O abaixo assinado ..., portador da carteira de identidade ûo ....., na qualidade de responsável
legal pela proponente CNPJ: vem, pela presente, informar a Vossa Senhoria que o
senhor carteira de identidade no .................., é a pessoa designada por nós para acompanhar a

sessão de abertura e recebimento da documentação de habilitação e proposta de preços, para assinar as

atas e demais documentos, e com poderes para renunciar prazos recursais a que se referir a licitação em
epígrafe.

Atenciosamente.

de2022.

(Assinatura e identificação do representante legal da empresa proponente)

Nome da empresa proponente
Número do CNPJ
Endereço completo

de
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EDITAL DE TOMADA DE PREçOS N'004t2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO N' 13612022
TrPO: rÉCmCe E PREÇO

OBJETO: Contratação de empresa especializada na área de engenharia, para elaboração de
Laudo Pericial em Estrutura de Concreto Armado, que apresente as manifestações
patológicas existentes na estrutura, condições atuais da obra sob o ponto de vista da
qualidade estrutural e funcÍonal dos seus elementos, a metodologia detalhada para o
tratamento onde se julgar necessário, juntamente com a elaboração do Projeto
Executivo de Recuperação e/ou Reforço para solução das anomalias constatadas. A
obra em questão é o edifício do Paço Municipal, localizado na Avenida Macali, 255,
Centro, na cidade de Marmeleiro - PR.

ANEXO III

MODELO DE DECLARAçÃO UNTFTCADA
(papel timbrado da licitante)

Á Comissão Permanente de Licitação

Pelo presente instrumento, a empresa ....., CNPJ no ......................, com sede na através
de seu representante legal infra-assinado, quel

l) Declaramos, para os fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei n.' 8.666193, acrescido pela Lei n.o

9.854199, que não empregamos menores de l8 (dezoito) anos em trabalho notumo, perigoso ou insalubre e não
empregamos menores de 16 (dezesseis) anos. Ressalva ainda, que, caso empregue menores na condição de
aprendiz (a partir de 14 anos, deverá informar tal situação no mesmo documento).
2) Declaramos, sob as penas da lei, que a empresa não foi declarada inidônea para licitar ou contratar com a

Administração Pública.
3) Declaramos para os devidos fins de direito, na qualidade de Proponente dos procedimentos licitatórios,
instaurados por este Município, que o(a) responsável legal da empresa é o(a) Sr.(a) ........., Portador(a) do RG

cuja funçãol cargo é

ö;;;;;;;. 
......... (sócio administradorþrocurador/diretor/etc.), responsável pela assinatura do

4) Declaramos para os devidos fins que NENHUM sócio desta empresa exerce cargo ou função pública
impeditiva de relacionamento comercial com a Administração Pública.
5) Declaramos de que a empresa não contratará empregados com incompatibilidade com as autoridades
contratantes ou ocupantes de cargos de direção ou de assessoramento até o terceiro grau, na forma da Súmula
Vinculante n" 013 do STF (Supremo Tribunal Federal).
6) Declaramos para os devidos fins que em caso de qualquer comunicação futura referente e este processo
licitatório, bem como eln caso de eventual contratação, concordo que o Contrato seja encaminhado para o
seguinte erdøsço:

E-mail:
Telefone: ( )

7) Caso altere o citado e-mail ou telefone comprometo-me em protocolizar pedido de alteração junto ao
Sistema de Protocolo deste Município, sob pena de ser considerado como intimado nos dados anteriormente
fornecidos.
8) Nomeamos e constituímos o senhor(a) ., portador(a) do CPF/MF sob n.o

para ser o(a) responsável para acompanhar a execução da Contrato, referente a Tomada de Preços n.o

00412022 e todos os atos necessários ao cumprimento das obrigações contidas no instrumento convocatório,
seus Anexos e no Contrato.

sob no ......... e CPF

........ de de2022
Local e Data

Assinatura do Responsável pela Empresa
(Nome Legivell Cargo/Carimbo do CNPJ)
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EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS N'004t2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO N' 13 6 I 2022
TrPO: rÉCUCe E PREÇO

OBJETO: Contratação de empresa especializada na ¿[rea de engenharia, para elaboração de
Laudo Pericial em Estrutura de Concreto Armado, que apresente as manifestações
patológicas existentes na estrutura, condições atuais da obra sob o ponto de vista da
qualidade estrutural e funcional dos seus elementos, a metodologia detalhada para o
tratamento onde se julgar necessário, juntamente com a elaboração do Projeto
Executivo de Recuperação e/ou Reforço para solução das anomalias constatadas. A
obra em questõo é o edifício do Paço Municipal, localizado na Avenida Macali, 255,
Centro, na cidade de Marmeleiro - PR.

ANEXO IV

TERMO DE RENÍ]NCIA

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

00412022, por seu representante credenciado, declara na forma e sob as penas impostas na Lei no
8.666193, de2l dejunho de 1993, obrigando a empresa que re,presenta, que não pretende recorrer da
decisão da Comissão de Licitação, que julgou os documentos de habilitação preliminar, renunciando,
assim, expressamente, ao direito de recurso e ao prazo respectivo, e concordando, em consequência, com
o curso de procedimento licitatório, passando-se à abertura dos envelopes de propostas de preços dos
proponentes habilitados.

de de2022

(Assinatura e identificação do representante legal da empresa proponente)

Nome da empresa proponente
Número do CNPJ
Endereço completo
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EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS N" 004t2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO N" 13 6 I 2022
TrPO: rÉCUCe E PREÇO

OBJETO Contratação de empresa especializadt na área de engenharia, para elaboração de
Laudo Pericial em Estrutura de Concreto Armado, que apresente as manÍfestações
patológicas existentes na estrutura, condições atuais da obra sob o ponto de vista da
qualidade estrutural e funcional dos seus elementos, a metodologia detalhada para o
tratamento onde se julgar necessário, juntamente com a elaboração do Projeto
Executivo de Recuperação e/ou Reforço para soluçõo das anomalias constatadas. A
obra em questão é o edifício do Paço Municipal, localizado na Avenida Macali, 255,
Centro, na cidade de Marmeleiro - PR.

AI\EXO V

DECLARAÇÃO DE CONHECIMENTO DO EDITAL

Declaramos para os devidos fins de direito, na qualidade de proponente do procedimento
licitatório, sob a modalidade Tomada de Preços, tipo técnica e preço n' 00412022, que tomamos
conhecimento de todas as informações e condições estabelecidas no Edital, caso declaramos
adjudicatários do objeto licitado.

Pôr ser expressão da verdade, firmamos a presente.

de de2022.

(Assinatura e identificação do representante legal da empresa proponente)

Nome da empresa proponente
Número do CNPJ
Endereço completo
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EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS N'00412022
PROCESSO ADMINISTRATIVO N' 13612022
TIPO: TÉCNICA E PREÇO

OBJETO: Contratação de empresa especializada na área de engenharia, para elaboração de
Laudo Pericial em Estrutura de Concreto Armado, que apresente as manifestações
patológicas existentes na estrutura, condições atuais da obra sob o ponto de vista da
qualidade estrutural e funcional dos seus elementos, a metodologia detalhada para o
tratamento onde se julgar necessário, juntamente com a elaboração do Projeto
Executivo de Recuperaçio e/ou Reforço para solução das anomalias constatadas. A
obra em questão é o edifício do Paço Municipal, localizado na Avenida Macali, 255,
Centro, na cidade de Marmeleiro - PR.

ANEXO VI

(A licitante poderó optar pelarealização da visita e deverá apresentar o atestado de visita ou a declaração
de dispensa de visita técnica, de acordo com os modelos abaixo)

A) ATESTADO DE VISITA TÉCNICA

Atesto que eu (Representante da Empresa) portador(a) da
cédula de identidade no ............ ..., CPF no ............... ......., representando a empresa

..., CNPJ no ,.............. , nos termos do edital da TOMADA
DE PREÇOS N' 004/2022, visitei o local do serviço, oportunidade em que tomei conhecimento de todas
as informações necessárias e das condições locais que possam influir direta ou indiretamente na execução
dos serviços.

(Local e data)

Representante da Empresa
CPF
RG

b) DECLARAÇÃO DE DTSPENSA DE VrSrrA TÉCNICA

(NOME DA EMPRESA E ?UALIFICAÇ,4O DA MESMA COM CNPJ, ENDEREÇO, e/c.), neste ato
representada por (HEPHESENTANTE LEGAL DA EMPRESA E SUALIFICAÇAO DO MESMO,
j)NSTANDO TNCLUSTVE SUAL A FUNÇ,íO/CARGO NA EMPRESA), DECLARAMOS que

OPTAMOS por não realizar a visita técnica ao local do serviço, objeto do edital da TOMADA DE
PREÇOS N'00412022 e que ASSUMMOS todo e qualquer risco por esta decisão.

DECLARAMOS também que nos responsabilizamos pela dispensa e por situações supervenientes e NOS
COMPROMETEMOS a prestar fielmente os serviços nos termos do Edital e dos demais anexos que

compõem o processo da TOMADA DE PREÇOS n'00412022.

(Local e data)

Representante Legal da empresa
CPF
RG

CNPJ: 76.205.665/000 I -0 I

Avenida Macali, no 255, Centro - Cx. Postal 24 - CEP 85.61 5-000
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EDTTAL DE TOMADA DE PREçOS N' 00412022
PROCESSO ADMINISTRATIVO N' I 3 6 I 2022
TIPO: TÉCNICA E PREÇO

OBJETO: Contratação de empresa especializada na área de engenharia, para elaboração de

Laudo Pericial em Estrutura de Concreto Armado, que apresente as manifestações
patológicas existentes na estrutura, condições atuaÍs da obra sob o ponto de vista da
qualidade estrutural e funcional dos seus elementos, a metodologia detalhada para o
tratamento onde se julgar necessório, juntamente com a elaboração do Projeto
Executivo de Recuperação e/ou Reforço para solução das anomalias constatadas. A
obra em questão é o edifício do Paço Municipal, localizado na Avenida Macali, 255,
Centro, na cidade de Marmeleiro - PR.

ANEXO VII

MINUTA DE CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIçOS No *'<'î12022

(Tomada de Preços N'00412022 - PMM)

O MLINICÍPIO DE MARMELEIRO, pessoa jurídica de direito público interno inscrita no CNPJ/MF
sob o no 76.205.66510001-01, com sede administrativa na Avenida Macali, no 255, centro, Marmeleiro,
Estado do Paraná, representado pelo Prefeito, Sr. Paulo Jair Pilati, portador da cédula de identidade civil
(RG) n" 4.352.883-1 SSP/PR e inscrito no CPF/MF sob o n' 524.704.239-53, de ora em diante
denominado CONTRATANTE; e a empresa ìk2ttrtr***, pessoa jurídica de direito privado inscrita no
CNPJiI{F sob o no 'l'¡1"ß'l"l', com sede na 'l"l'¡*'lc¡ß'l', 11o ***:lc, Bairro t<'F¡*t<'ß, Cidade de *'l"t'ß, Estado do 'ß'l'xx

CEP ***, Telefone ('l"t) 't"l"l"l"l'<t', e-mail:, representada por seu administrador, Sr. 'k'ß¡*'k'1"ß'l'¡ß, portador da
cédula de identidade civil (RG) n" 'F'F'l"k'F't SSP/**, e inscrito no CPF/MF sob o no 't'È'i'ß'k'l"l"t, de ora em
diante denominada CONTRATAI)A, sujeitando-se às normas da Lei 8.666193, subsidiariamente, e

obedecidas as condições estabelecidas no Edital de Tomada de Preços N'00412022, resolvem celebrar o
presente instrumento, mediante as cláusulas e as condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
1.1 Tem por objeto o presente instrumento a contratação de empresa especializada na área de

engenharia, par¡ elaboração de Laudo Pericial em Estrutura de Concreto Armado, que apresente
as manifestações patológicas existentes na estrutura, condições atuais da obra sob o ponto de vista
da qualidade estrutural e funcional dos seus elementos, a metodologia detalhada para o tratamento
onde se julgar necessário, juntamente com a elaboração do Projeto Executivo de Recuperaçäo e/ou
Reforço para solução das anomalias constatadas. A obra em questão é o edifício do Paço Municipal,
localizado na Avenida Macali, 255, Centro, na cidade de Marmeleiro - PR, nos termos descritos no
item 2.1 da Cláusula Segunda deste instrumento.

Parágrafo Único
lntegram e completam o presente termo contratual, para todos os fins de direito, obrigando às partes em

todos os seus termos, as condições expressas no Edital de Tomada de Preços n" 004/2022 e seus anexos,
juntamente com a proposta da CONTRATADA.

CLÁUSI]LA SEGT]NDA - DO VALOR CONTRATUAL
2.1 Pelo fornecimento do objeto ora contratado, o CONTRATANTE pagarâ a CONTRATADA o valor

bal de R$ *tr**tr*ìt¡t* **trrr:l de acordo com a abaixo descrita

Edificação
com dois

pavimentos
e ârea

aoroximada

Laudo Pericial em Estrutura de Concreto
Armado, e Elaboração de Projeto
Executivo de Recuperação e/ou Reforço
Estrutural, conforme especificações do

01 0l Laudo

CNPJ: 76.205.665/000 I -0 I
Avenida Macali, n' 255, Centro - Cx. Postal 24 -CEP 85.615-000
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de 1.688 m' Termo de Referência

Valor Total

2.2 Comrelação ao Laudo, deverá apresentar as manifestações patológicas e caracterizâ-las, utilizando-se
de fotografias, textos, ensaios, imagens e desenhos ou croquis, identificando e demonstrando as suas

localizações, suas causas, e orientando sobre o tratamento e recuperação. Sabe-se que o exame visual não
se faz suficiente em algumas ocasiões, ou seja, existem casos onde o perito é forçado a lançar mão de
ensaios e métodos laboratoriais, a f,rm de proporcionar o correto deslinde técnico. Nesse contexto é
imprescindível que o Município seja assistido por instituições, empresas ou profissionais com experiência
e com capacidade para a realização dos serviços e emissão de laudo pericial que subsidie tecnicamente as

ações a serem tomadas.

2.3 O Projeto deverá fomecer todas as informações necessárias e detalhadas para uma futura contratação
por parte do Município, de empresa qualificada para a realização da obra de recuperação/reforço, a fim de
garantir o adequado desempenho da estrutura, bem como manutenção da segurança, estabilidade
estrutural e vida útil da edificação.

2.4 No valor contratado já estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes da
execução contratual, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciarios,
fiscais e comerciais incidentes, taxa de administração, materiais de consumo, seguro e outros necessários
ao cumprimento integral do objeto contratado.

2.5 O valor contratual poderá ser revisado nas hipóteses do artigo 65, inciso II, alínea "d" da Lei no

8.666193, desde que devidamente comprovado o desequilíbrio contratual por parte da CONTRATADA.

cLÁusuLA TERCETRA - DAs coNDrçÕEs DE pAcAMENTo
3.1 O CONTRATANTE efetuará o pagamento através de transferência eletrônica para a conta bancária
da Contratada indicadapela mesma,noprazo máximo de 15 (quinze) dias contados do mês subsequente
da apresentação da Nota Fiscal, após o recebimento definitivo do objeto.

3.1.1 O pagamento dos serviços estará condicionado ao exame e à aprovação da Fiscalização, o qual será
realizado em 02 (duas) parcelas, sendo a primeira após aceitação do Laudo Pericial, correspondendo a

50% do valor global do contrato, e a segunda após a entrega completa do objeto, contendo todas as

correções/esclarecimentos solicitados, se for o caso.

3.2 A fatura deverá ser apresentada no Setor de Compras, com indicação da modalidade e número da

licitação e Contrato de Fomecimento, e Nota Fiscal emitida em nome da

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELEIRO
CNPJ n' 7 6.205.6651000 I -0 I

Avenida Macali, n" 255 - Centro
Marmeleiro - PR
CEP: 85.615-000

CoNTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS No *'r>kz\zz

(Tomada de Preços N'00412022 - PMM)

3.3 Deverão acompanhar a nota fiscal certidões negativas Federal, Estadual, Municipal, CNDT e do

FGTS, válidas para o período do pagamento.

3.4 Em caso de devolução da Nota Fiscal ou Fatura para correção, o prazo para o pagamento passará a

fluir após a sua reapresentação.

CNPJ: 76.205.665/0001 -0 I
Avenida Macali, no 255, Centro - Cx. Postal 24 - CEP 85.615-000
E-mail: licitacaoll¿)rrra¡ nrclciro.[rr.qov.br / licitaoâoO2@rnannelcilo.r]r.qov.br - Telelone: (46) 3525-8107 / 8105
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3.5 A nota fiscaVfatura deverá ser emitida pela própria CONTRATADA obrigatoriamente com o número
de inscrição no CMJ/MF apresentado nos documentos de habilitação e das propostas de preços, não se

admitindo notas frscais/faturas emitidas por outros CMJs.

$1" Os pagamentos serão retidos em caso de não cumprimento pela CONTRATADA de disposições
contratuais, bem como em caso de multa, até o recolhimento da mesma.

$2" O pagamento não efetuado na data de vencimento deverá ser corrigido até a data do efetivo
pagamento pela variação do índice INPC ocorrida no período, salvo a ocorrência do disposto no $1" desta
Cláusula.

cLÁusuLA QUARTA - DOS RECURSOS FTNA|TCETROS
4.1 Os recursos destinados ao pagamento do objeto de que trata o presente Edital são oriundos de
Recursos Ordinários (Liwes), Taxas - Exercício Poder de Polícia e Taxas - Prestação de Serviços. Os
recursos colÏerao conta da

cLÁusuLA eITINTA - DAs ESrEcIFIcAÇÕES Dos sERvrços, pRAZos, vIcÊNcIA E
CRITÉRIO DE REAJUSTE
5.1 Na primeira etapa, deverá ser elaborado o Laudo Pericial, onde deve estar incluso:

5.1.1 Identificação da obra.
5.1.2 Metodologia utilizada.
5.1.3 Identificação "in loco" das patologias existentes.
5.1.4 Descrever e classificar as causas dos possíveis problemas verificados na estrutura da edificação, em
todos os locais em que os mesmos forem constatados; apontar se são vícios construtivos ou não.
5.1.5 Registro e identificação de todos os sintomas, mecanismos, origens e causas das anomalias
constatadas na estrutura, e em outros elementos quando oriundas dos problemas da estrutura.
5.1.6 Descrição e resultados de possíveis simulações e ensaios físicos e/ou químicos realizados.
5.1.7 Recomendações técnicas para a solução de todas as anomalias identificadas, e indicar a necessidade
ou não de ações imediatas caso constatada alguma condição de risco iminente aos usuários do local.
5.1.8 Apresentação da sistemática a ser observada para a recuperação e proteção dos elementos afetados.
5.1.9 Relatório fotográfico, com a clara identifrcação e localização de cada manifestação patológica.
5.1.10 Mapa esquemático com a localização das manifestações patológicas.

5.2 O Projeto técnico executivo de recuperação e/ou reforço estrutural, deve ser composto por:

5.2.1 Planta(s) com todos os detalhes executivos e construtivos necessários para a execução dos serviços
de restituição da integridade das estruturas (seja recuperação ou reforço), inclusive com localização e

delimitação da abrangência de cada intervenção.
5.2.2 Quantitativos dos serviços a serem executados para total recuperação estrutural do imóvel,
restabelecendo as condições de segurança. O quantitativo deverá ser elaborado com base nos serviços e

insumos do Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices - SINAPI, exceto quando não constar na
tabela.
5.2.3 Memorial descritivo com todas as especificações dos serviços, e memorial de cálculo quando for o
caso, justificando as soluções adotadas.
5.2.4 Outras especificações técnicas complementares julgadas necessárias.
5.2.5 Emissão de ART de todos os serviços inclusos no contrato.

CNPJ: 76.205.665/000 l -0 I
Avenida Macali, no 255, Centro - Cx. Postal 24 - CEP 85.615-000
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5.3 Deverá ser emitida ART para todos os serviços inclusos no contrato, e todas as peças técnicas (laudos,
projetos, memoriais, etc.) deverão fazer referência ao número da respectiva ART, devendo ser assinados e

rubricados em todas as páginas pelo responsável técnico.

5.4 Os itens 5.1 .3 a 5.2.5 devem ser elaborados separadamente para o Bloco Antigo e o Bloco Novo, ou
seja, deverão existir capítulos exclusivos dedicados a cada bloco.

5.5 O prazo máximo para início dos serviços será de 05 (cinco) dias consecutivos, e o prazo de execução
dos serviços será de até 90 (noventa) dias consecutivos, contados a partir da data de emissão da Ordem de
Serviço, sendo os 45 primeiros dias para a elaboração do Laudo e o restante para elaboração do projeto.

5.6 O prazo de vigência do Contrato será pelo período de 12 (doze) meses, contados da data de sua

assinatura, admitindo prorrogação nos termos do art. 57 daLei 8666193.

5.7 Havendo prorrogação, os valores poderão ser reajustado, após 12 (doze) meses, utilizando-se para tal
a variação acumulada do INPC, a pafür da data da assinatura do presente instrumento.

cLÁusuLA sExrA - DAS oBRrcAÇÕns n¿, CoNTRATANTE
Compete ao Contratante:
6.1 Efetuar o pagamento nas condições e preços pactuados.

6.2 Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das disposições contratuais por parte da CONTRATADA
através de servidor designado.

6.3 Oferecer todos os elementos e demais informações necessárias ao cumprimento de todas as

obrigações por parte da CONTRATADA.

6.4 Fomecer as informações ou documentações necessárias para a Contratada, quando solicitado.

6.5 Receber e analisar os trabalhos apresentados no prazo de até 10 dias úteis.

6.6 Realizar, através do fiscal do contrato, medição dos serviços após análise e aprovação dos serviços
prestados.

6.7 Notificar a Contratada, em caso de inadimplemento total ou parcial, ou descumprimento de alguma
das cláusulas contratuais.

6.8 Realizar o acompanhamento dos prazos contidos neste Termo de Referência, no que diz respeito a

conclusão dos trabalhos solicitados.

cLÁusuLA sÉTrMA - DAS oBRrcAçÕBs n¿. coNTRATADA
Compete à CONTRATADA:

7.1 Fornecer o objeto contratado observando as exigências do solicitante, dentro dos prazos estabelecidos,
sob pena de responsabilidade contratual, salvo caso fortuito ou motivo de força maior.

7.2 Comunicar à Administração, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a data
prevista, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo, com a devida comprovação.

7.3 Responsabilizar-se pelo transporte dos funcionários, caso necessário o deslocamento até a sede do

CONTRATANTE.

7.4 Responsabilizar-se por todos os danos causados por seus empregados ao CONTRATANTE e/ou
terceiros.

CNPJ: 76.205.665/0001 -0 I
Avenida Macali, n" 255, Centro - Cx. Postal 24 - CEP 85.615-000
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7.5 Manter, durante toda a execução do contrato, as condições de habilitação e qualificação exigidas na
licitação.

7.6 Recolher todos os tributos e encargos trabalhistas e previdenciários decorrentes das relações de
trabalho envolvidas na execução do presente contrato, bem como cumprir as Convenções Coletivas da
categoria e demais dispositivos legais e normativos pertinentes.

7.7 Enviar, com antecedência, relação nominal e número da carteira de identidade de todos os
funcionarios designados, quando a prestação de serviços se der nas dependências do CONTRATANTE.

7.8 Corrigir, total ou parcialmente, os bens e serviços prestados com vício, defeito ou incorreção
decorrentes de execução irregular, emprego ou fornecimento de peças ou materiais inadequados, sem
qualquer custo adicional ao CONTRATANTE.

7.9 Não transferir a terceiros, por qualquer forma, nem mesmo parcialmente, as obrigações assumidas,
nem subcontratar qualquer das prestações a que está obrigada, exceto nas condições autorizadas no edital
ou na minuta de contrato.

7.10 Comprovar possuir em seu quadro de pessoal, profissional de nível superior, engenheiro ou
arquiteto, com atribuição legal para elaboração de laudo pericial e projeto de estrutura em concreto
armado.

7.11 Apresentar o laudo e o projeto com nível de detalhamento suficiente para embasar a futura licitação
da contratação para execução dos serviços de reabilitação e/ou reforço das estruturas.

7.12 Buscar todas as informações ou dados necessários paraviabilizar a perfeita execução do objeto.

7.13 Atender as legislações, normas e regulamentos, conforme item7.2l.

7.14 Apresentar, no prazo estabelecido em contrato, o laudo e demais peças técnicas, conforme descrito
neste termo.

7.15 Entregar, após aprovação final da fiscalização, 2 (dois) jogos de cópias do laudo, projeto e demais
peças técnicas, devidamente assinados e rubricados em todas as páginas, bem como uma versão em meio
digital (pdf e dwg).

7.16 Ptealizar, no prazo a ser estabelecido pela fiscalização, ajustes, alterações e/ou complementações que

esta última julgar necessário.

7.17 Registrar, junto ao CREA-PR a anotação de responsabilidade técnica referente aos trabalhos de
laudo pericial, bem como projeto recuperação e/ou reforço estrutural.

7.18 Prestar todas as informações complementares solicitadas pela fiscalização, mesmo após a entrega do

objeto ou futuramente, durante a execução das possíveis recuperações estruturais, visto que a

responsabilidade técnica pelos serviços prestados não se enceffa com o vencimento do contrato.

7.19 Havendo necessidade de algum ensaio destrutivo, a reconstituição dos elementos afetados é

responsabilidade da Contratada.

7.20 Manïer total sigilo sob os trabalhos prestados, fornecendo as peças técnicas e demais informações
apenas à contratante.

7.21 LEGISLAÇÃO, NORMAS E REGLILAMENTOS

CNPJ: 7ó.205.665/000 I -0 I
Avenida Macali, no 255, Centro - Cx. Postal 24 - CEP 85.61 5-000
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7,21.1 A Contratada será responsável pela observância das leis, decretos, regulamentos, portarias e
norrnas federais, estaduais e municipais direta e indiretamente aplicáveis ao objeto do contrato.

7,2L.2 Na elaboração do objeto contratado, deverá ser observado o que estabelecem os documentos
abaixo, assim como toda a legislação municipal, estadual e federal pertinentes, independente de citação:

7.21,.2.1 Normas brasileiras elaboradas pela ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas),
regulamentadas pelo INMETRO (Instituto Nacional de Metrologia).
7.21.2.2 Normas regulamentadoras do Ministério do Trabalho.
7.21.2.3 Outras norrnas regulamentadoras aplicáveis ao objeto do contrato.
7 .21.2.4 Normas intemacionais específicas consagradas, se necessário.
7.21.2.5Instruções e resoluções dos órgãos do sistema CONFEA/CREA.

CLÁUSTILA OITAVA DAs sANçÕEs ADMINISTRATIVAS PARA o CAso DE
INADIMPLEMENTO CONTRATUAL
8.1 Em caso de inadimplemento contratual, a CONTRATADA sujeitar-se-á às seguintes sanções,
isoladas ou cumulativamente, sem prejuízo das sanções previstas nos arts. 86 a 88 da Lei 8.666193:

8.1.1 Advertência por faltas leves, assim entendidas como aquelas que não acarretarem prejuízos
significativos ao objeto da contratação;

8.1.2 Multa:

a) moratória de 0,33%o (trinta e três centésimos por cento) por dia de atraso na entrega do objeto
licitado, a ser calculado sobre o valor correspondente à parte inadimplida;

b) compensatória de até l0%o (dez por cento) do valor do contrato, pelo descumprimento de
qualquer cláusula, exceto prazo de entrega;

c) compensatória de até 20%o (vinte por cento) sobre o valor do contrato, em caso de inexecução
total da obrigação assumida, bem como na hipótese de rescisão do contrato prevista no inc. I
do art. 79 daLein'8.666193;

8.1.3 Suspensão temporária do direito de licitar ou contratar com o Município de Marmeleiro pelo prazo
de até 02 (dois) anos;

8.1.4 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 perante a
própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a CONTRATADA ressarcir
o CONTRATANTE pelos prejuízos causados e após decorrido o prazo da sanção aplicada com base no
item anterior.

8.2 Nenhuma sanção será aplicada sem o devido processo administrativo, com observância dos princípios
do contraditório e ampla defesa e, ainda, no que couber, as disposições da Lei no 8.666, de 1993.

8.3 Quando da aplicação de multa a CONTRATADA será notificada para, no prazo de l0 (dez) dias,

recolher à Tesouraria a importância correspondente, sob pena de dedução de seu valor das parcelas a

receber ou cobrança administrativa ou judicial.

8.4 Da aplicação de multa caberá recurso ao CONTRANTE, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da

data do recebimento da respectiva notificação, mediante prévio recolhimento da multa, sem efeito
suspensivo. O recurso será julgado no prazo máximo de 30 (trinta) dias e, se procedente, a importância
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recolhida pela CONTRATADA será devolvida no prazo de 03 (três) dias, contados da data do
julgamento.

8.5 As penalidades previstas somente serão relevadas quando comprovada a ocorrência de situações que
se enquadrem no conceito jurídico de força maior ou caso fortuito.

8.6 As sanções ora previstas são independentes entre si, podendo ser aplicadas isoladas ou, no caso das
multas, cumulativamente, sem prejuízo de outras medidas cabíveis.

cLÁusrJLA NoNA - DA FrscALIzAÇÃ,o
9.1 Ao CONTRATANTE, através de seus técnicos ou prepostos, é assegurado o direito de inspecionar, a
qualquer tempo, o fomecimento do objeto contratado, devendo a CONTRATADA permitir o acesso e
prestar todos os informes e esclarecimentos solicitados pela fiscalização.

9.2 A fiscalização dos serviços será feita pela Diretora do Departamento de Administração e

Planejamento ou servidor indicado por ela.

9.3 A f,rscalização examinará o laudo pericial em até 15 dias úteis, verificando se todos os requisitos
foram atendidos adequadamente.

9.4 Caso seja constatada alguma ausência de informação, falha de metodologia ou inconsistência de
dados, a frscalizaçáo notificará a Contratada, para proceder as d'evidas correções/complementações, sem
prejuízo no prazo para elaboração do projeto.

9.5 Recebido o projeto, o mesmo será analisado pela fiscalização em até 15 dias úteis, e notificará a

Contratada para proceder as devidas correções/complementações caso constatada alguma ausência de
informação.

9.6 A fiscalização determinará o prazo para realização das correções, de no mínimo 3 (três) e no máximo
l5 (quinze) dias corridos, conforme a complexidade julgada.

Parágrafo Único
A ação fiscalizadora do Município será exercida em observância ao disposto na Lei Federal n" 8.666193,
bem como em relação aos prazos, condições e qualificações previstas no Edital de Tomada de Preços no

00412022.

CLÁUSTILA DÉcIMA - DA REscIsÃo
O presente contrato poderá ser rescindido:

a) Administrativamente, a qualquer tempo e por ato unilateral e escrito do CONTRATANTE, nos
casos dos incisos I a XII e XVII do art. 78 da Lei 8.666193;

b) Amigavelmente, por acordo entre as partes, reduzidas a termo no processo de licitação,
comprovada a conveniência para a Administração Municipal;

c) Judicialmente, nos termos da legislação

$1" No caso de rescisão por iniciativa da CONTRATADA, o CONTRATANTE deverá ser notificado por
escrito, com antecedência mínima de 30 (trinta) dias, com conteúdo fundamentado e comprovado.

$2" A CONTRATADA reconhece os direitos do CONTRATANTE, em caso de rescisão administrativa
prevista no art. 77 daLei n' 8.666193.
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$3" A CONTRATADA indenizarâ o CONTRATANTE por todos os prejuízos que este vier a sofrer em
decorrência da rescisão por inadimplemento de suas obrigações contratuais.

CLÁUSULA DÉcIMA PRIMEIRA - DAS ALTERAÇÖns coNTRATUAIs
Toda e qualquer alteração deverá ser processada mediante a celebração de Termo Aditivo, vedada a
modif,rcação do objeto contratual.

$1" A CONTRATADA f,rca obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou
supressões necessários, nos termos do artigo 65, $1" da Lei n'8.666193.

$2" A alteração de valor contratual, decorrente do reajuste de preço, compensação ou penalizaçáo
financeira prevista no Contrato, bem como o empenho de dotações orçamentárias suplementares, até o
limite do respectivo valor, dispensa a celebração de aditamento.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGI.]NDA - DA FRAIJDE E DA coRRUPÇÃo
As partes declaram conhecer as norTnas de prevenção à comrpção previstas na legislação brasileira,
dentre elas, a Lei de Improbidade Administrativa (Lei Federal n." 8.42911992), a Lei Federal n.o

12.84612013 e seus regulamentos, se comprometem que para a execução deste contrato nenhuma das
partes poderá oferecer, dar ou se comprometer a dar, a quem quer que seja, aceitar ou se comprometer a
aceitar, de quem quer que seja, tanto por conta própria quanto por intermédio de outrem, qualquer
pagamento, doação, compensação, vantagens financeiras ou beneficios indevidos de qualquer espécie, de
modo fraudulento que constituam prática ilegal ou de comrpção, bem como de manipular ou fraudar o
equilíbrio econômico financeiro do presente contrato, seja de forma direta ou indireta quanto ao objeto
deste contrato, devendo garantir, ainda que seus prepostos, administradores e colaboradores ajam da
mesma forma.

cLÁusuLA DÉcIMA TERcETRA - DA prrBr,rcAÇÃo E Do REGIsTRo
lncumbirá ao CONTRATANTE providenciar a publicação do extrato deste Contrato, no Diário Oficial do
Município, nos termos do Parágrafo Único, do art. 61, daLei8.666193.

CLÁUSULA DÉcIMA QUARTA _ DA LEGIsLAçÃo APLIcÁVEL
O presente instrumento contratual rege-se pelas disposições expressas na Lei no 8.666193 de 21 de junho
de 1993 e pelos preceitos de Direito Público, aplicando-se-lhe supletivamente os princípios da Teoria
Geral dos Contratos e as disposições de Direito Privado.

cLÁusuLA DÉcrMA eUINTA - DA TRANSMTssÃo DE DocLrMENTos
A troca de documentos e informações entre as partes contratantes será efetuada através de protocolo ou
outra forma de correspondência cujo recebimento possa ser atestado.

CLÁUSULA DÉcIMA sEXTA - Dos cAsos oMIsSos
Os casos omissos serão decididos pelo CONTRATANTE segundo as disposições contidas na Lei no

10.520, de2002, no Decreto Estadual no 24.649, de 2003, na Lei no 8.078, de 1990 - Código de Defesa do
Consumidor, na Lei Complementar no 123, de 2006, e na Lei no 8.666, de 1993, subsidiariamente, bem
como nos demais regulamentos e norrnas administrativas, que fazem parte integrante deste Contrato,
independentemente de suas transcrições.

CLÁUSULA DÉcIMA sÉrrvrn - sUcESS,Ão E FoRo
As partes firmam o presente instrumento em 02 (duas) vias de igual teor e forma, obrigando-se, por si e
seus sucessores, ao fiel cumprimento do que ora ajustado, eleito o Foro da Comarca de Marmeleiro,
Estado do Paraná, para dirimir toda e qualquer dúvida que possa surgir a respeito do presente contrato,
independente do domicílio da CONTRATADA.
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Marmeleiro, ** de **+'l'¡t de2022.

uuNrcÍpro DE MARMELETRo
Paulo Jair Pilati

Contratante

EMPRESA
REPRESENTANTE

Contratada

,^
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EDITAL DE TOMADA DE PREçOS N'004t2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO N' 13612022
TIPO: TÉCNICA E PREÇO

OBJETO: Contratação de empresa especializada na área de engenharia, para elaboração de
Laudo Pericial em Estrutura de Concreto Armado, que apresente as manifestações
patológicas existentes na estrutura, condições atuais da obra sob o ponto de vista da
qualidade estrutural e funcional dos seus elementos, a metodologia detalhada para o
tratamento onde se julgar necessário, juntamente com a elaboração do Projeto
Executivo de Recuperação e/ou Reforço para solução das anomalias constatadas. A
obra em questão é o edifício do Paço Municipal, localizado na Avenida Macali, 255,
Centro, na cidade de Marmeleiro - PR.

ANEXO VIII

DECLARAç¡.O nr RESPONSABTLTDADE TÉCNTCA

Conforme o disposto no Edital em epígrafe e de acordo com a legislação vigente, declaramos
que o(s) responsável(is) técnico(s) pelo serviço, caso venhamos a vencer a referida licitação, é:

No Nome Especialidade

No do
RegÍstro
Órgão de

Classe

Data do
Registro

Assinatura

Declaramos, outrossim, que o(s) profissional(is) acima relacionado(s) pertence(m) ao nosso
quadro técnico de profissionais permanentes, com relacionamento junto à empresa, dentro das leis
trabalhistas vigentes.

(nome, RG e assinatura do representante legal)

CNPJ: 76.205.665/000 l -0 I
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EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS N' 004t2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO N" 13612022
TrPO: rÉCrUCe E PREÇO

OBJETO: Contrataçño de empresa especializada na órea de engenharia, para elaboração de
Laudo Pericial em Estrutura de Concreto Armado, que apresente as manifestações
patológicas existentes na estrutura, condÍções atuais da obra sob o ponto de vista da
qualidade estrutural e funcional dos seus elementos, a metodologia detalhada para o
tratamento onde se julgar necessório, juntamente com a elaboração do Projeto
Executivo de Recuperaçäo e/ou Reforço para solução das anomalias constatadas. A
obra em questão é o edifício do Paço Municipal, localizado na Avenida Macali, 255,
Centro, na cidade de Marmeleiro - PR.

AI\EXO IX

CARTA PROPOSTA DE PREÇOS

(Identificação da Proponente - Razão social, endereço completo, telefone, e-mail, CNPJ)

(Local e data)

Prezados Senhores

Apresentamos e submetemos a apreciação de Vossas Senhorias, nossa proposta de preços para
execução do seguinte serviço:

O preço global, fixo e sem reajuste, proposto para execução do objeto é de R$......... (. . .).

O prazo de execução do objeto da licitação é de ...... ( . .) dias, contados da data da emissão da
ordem de serviço pelo Contratante.

O prazo de validade da proposta de preços é de ......... (........) dias (no mínimo 60 (sessenta) dias, a

partir da data limite estabelecida para o recebimento das propostas pela Comissão de Licitações.

Declaramos que, em nossos preços unitários estão incluídos todos os custos diretos e indiretos para
a perfeita execução do objeto do edital, tais como materiais, aparelhos, equipamentos e outros
fornecimentos pertinentes, mão-de-obra, encargos sociais, administração, lucro e qualquer outra despesa
incidente sobre a obra.

Na execução do objeto do edital, observaremos rigorosamente as especificações técnicas brasileiras
ou qualquer outra que garanta a qualidade igual ou superior assurnindo, desde já, a integral
responsabi lidade pela perfeita r ealizaçáo dos trabalhos.

Atenciosamente,

(nome, RG e assinatura do representante legal)

Esta declaração deverá ser emitida em papel preferencialmente timbrado da empresa proponente com o
número do CNPJ, endereço completo, endereço eletrônico, teleþne, e-mail, com nome e assinatura do
representante Iegal).
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EDITAL DE TOMADA DE PREçOS N" 004t2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO N" I 3 6 I 2022
TrPO: rÉCmCe E PREÇO

OBJETO Contratação de empresa especializada na área de engenharia, para elaboração de
Laudo Pericial em Estrutura de Concreto Armado, que apresente as manifestações
patológicas existentes na estrutura, condições atuais da obra sob o ponto de vista da
qualidade estrutural e funcional dos seus elementos, a metodologia detalhada para o
tratamento onde se julgar necessório, juntamente com a elaboraçño do Projeto
Executivo de Recuperação e/ou Reforço para solução das anomalias constatadas. A
obra em questão é o edifício do Paço Municipal, localizado na Avenida Macali, 255,
Centro, na cidade de Marmeleiro - PR.

ANEXO X

DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE

Pelo presente instrumento, a empresa !...¡.....!.!......!.!..., CNPJ no com sede na
......, através de seu representante legal infra-assinado, declara, sob as penas do

artigo 299 do Código Penal, que se enquadra na situação de microempresa, empresa de pequeno porte ou
cooperativa, nos termos da Lei Complementar no 123106, alterada pela Lei Complementar no l47ll4,bem
assim que inexistem fatos supervenientes que conduzam ao seu desenquadramento desta situação.

Local e data

Assinatura do Responsável pela Empresa
(Nome Legiv eU CargolCarimbo do CNPJ)

RG/CPF
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EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS N" 004t2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO N" 136/2022
TrPO: rÉCmCe E PREÇO

OBJETO Contratação de empresa especializada na ¡irea de engenharia, para elaboração de
Laudo Pericial em Estrutura de Concreto Armado, que apresente as manifestações
patológicas existentes na estrutura, condições atuais da obra sob o ponto de vista da
qualidade estrutural e funcional dos seus elementos, a metodologia detalhada para o
tratamento onde se julgar necessário, juntamente com a elaboração do Projeto
Executivo de Recuperação e/ou Reforço para solução das anomalias constatadas. A
obra em questão é o edÍfício do Paço Municipal, localizado na Avenida Macali, 255,
Centro, na cidade de Marmeleiro - PR.

ANEXO XI

DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE

Eu, (inserír o nomd, RG (inserir o número do RG), legalmente nomeado representante da
proponente ftnserír o nome da nrononenlel, CNPJ (inserir o númerol, declaro, que me responsabilizo,
sob as penas da lei, pela qualidade dos serviços executados/fornecidos para realização do objeto da
referida licitação, inclusive a promoção de readequações, sempre que detectadas impropriedades que
possam comprometer a consecução do objeto contratado.

de de2022

(Assinatura e identificação do representante legal da empresa proponente)

Esta declaração deverá ser emitida em papel preferencialmente timbrado da empresa proponente com o
número do CNPJ., endereço completo, endereço eletrônico, telefone, e-mail, com nome e assinatura do
representante legal).
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EDITAL DE TOMADA DE PREçOS N'00412022
PROCBSSO ADMINISTRATIVO N' 13612022
TIPO: rÉCmCe E PREÇO

OBJETO: Contratação de empresa especializada na área de engenharia, para elaboração de
Laudo Pericial em Estrutura de Concreto Armado, que apresente as manifestações
patológicas existentes na estrutura, condições atuais da obra sob o ponto de vista da
qualidade estrutural e funcional dos seus elementos, a metodologia detalhada para o
tratamento onde se julgar necessário, juntamente com a elaboração do Projeto
Executivo de Recuperação e/ou Reforço para solução das anomalias constatadas. A
obra em questão é o edifício do Paço Municipal, Iocalizado na Avenida Macali, 255,
Centro, na cidade de Marmeleiro - PR.

ANEXO XII

CAPACIDADE FINANCBIRA

A Comissão de Licitação da Prefeitura de Marmeleiro:

Eu, (ínserir o nomd, RG (inserir o número do RG), legalmente nomeado representante da
proponente (inserir o nome dø nrooonentel, CNPJ (inserir o ní¿mero\, Declaro, que as demonstrações
abaixo correspondem a real situação da proponente. Esses índices foram obtidos no balanço do último
exercício social.

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

SAO AS DEMONS ES

Sendo: AC - Ativo Circulante; PC - Passivo Circulante; ANC - Ativo Não Circulante; PNC - Passivo
Não Circulante; ARLP - Ativo Realizável a Longo Prazo.

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

Local, _ de de2022.

Contador
(nome, n" CRC e assinatura)

Esta declaração deverá ser emitida em papel preferencialmente timbrado da empresa proponente com o
número do CNPJ, endereço completo, endereço eletrônico, telefone, e-mail, com nome e assinatura do
representante legal).

CNPJ: 76.205.665/000 l -0 I
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Representante legal
(Nome, RG n" e assinatura)

Tipo de índice Valor em reais lndice

Liquidez geral (LG)
¡6 = (AC + ARLP) / (PC + PNC)
Liquidez conente (LC)
LC=(AC/PC)
Solvência Geral (SG)
sG: (AC + ANC) / (PC + PNC)
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PROCESSO ADMINISTRATIVO N" 13612022
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OBJETO
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ANEXO XIII

poNru¡,ÇÃo

E nxpnmÊNcr.r DA EMPRESA E Do(s)

Contratação de empresa especializada na área de engenharia, para elaboração de
Laudo Pericial em Estrutura de Concreto Armado, que apresente as manifestações
patológicas existentes na estrutura, condições atuais da obra sob o ponto de vista da
qualidade estrutural e funcional dos seus elementos, a metodologia detalhada para o
tratamento onde se julgar necessário, juntamente com a elaboração do Projeto
Executivo de Recuperaçõo e/ou Reforço para solução das anomalias constatadas. A
obra em questão é o edifício do Paço Municipal, localizado na Avenida Macali, 255,
Centro, na cidade de Marmeleiro - PR.

1. RELAçÃO, QUALTFTCAçÃO
RESPÓNSAVEL(rS) TÉCNICOIS¡

l.l Para frns de pontuação de técnica, serão analisados os títulos a seguir especifrcados, e
Certidão(ões) de Acervo(s) Técnico(s) registrada(s) no respectivo Conselho de Classe, e/ou Atestados de
Capacidade Técnica expedidos por pessoa jurídica de direito público ou privado, que atestem a

experiência específica em execução de Perícia em Estrutura de Concreto Armado, elaboração de
projeto de recuperação em estrutura de concreto armado e elaboração de projeto de p¡fgg em
estrutura de concreto armado.

L2 Para fins de pontuação da empresa, a proponente deverá apresentar documento(s) que
comprove(m) a experiência específica em execução de Perícia em Estrutura de Concreto Armado,
elaboração de projeto de recuperacão em estrutura de concreto armado e elaboração de projeto de
reforço em estrutura de concreto armado, já concluídos, documento este que deverá ter o nome e cargo
do responsável pela emissão do Atestado.

1.3 Serão pontuados os responsáveis técnicos, que deverão atender, para cômputo da pontuação, o
atendimento dos seguintes requisitos:

a) Apresentar Diploma de Graduação e Certidão de Registro Profissional no respectivo Conselho
de Classe;

b) Apresentar Documento(s) que comprove(m) a experiência específica em execução de Perícia
em Estrutura de Concreto Armado, elaboração de projeto de recuperacão em estrutura de concreto
armado e elaboração de projeto de g¡þg em estrutura de concreto armado, já concluídos, expressa
em Certidão(ões) de Acervo(s) Técnico(s) registrada(s) no respectivo Conselho de Classe, e/ou Atestado
e/ou declaração de Capacidade Técnica expedidos por pessoa jwídica de direito público ou privado,
documento este que deverá ter o nome e cargo do responsável pela emissão do Atestado;

c) Apresentar (caso tiver) Títulos de Especializaçáo, Mestrado e Doutorado emârea compatível e

pertinente com o objeto contratado.

1.4 Somente serão computados os pontos dos profissionais indicados que possuam vínculo com a

proponente, como empregados, contratados ou sócios da empresa, provando-se esses vínculos da seguinte
forma:

a) Empregado: cópia da CTPS do profissional, ou cópia da ficha ou liwo de registro de

empregados, ou contrato de prestação de serviços;
b) Contratado: cópia de contrato de prestação de serviços técnicos nas áreas exigidas e nos termos

da legislação civil, celebrado entre o profissional licitante ou Declaração de compromisso de vinculação
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contratual futura, caso o licitante se sagre vencedor no certame, exceto para o Arquiteto Coordenador e o
Engenheiro Civil que obrigatoriamente tem que constar da Certidão de Pessoa Jurídica junto aos

conselhos CREA e CAU na data de abertura das propostas;
c) Sócio: cópia do contrato social, em sendo o profissional integrante do quadro societário da

empresa licitante ou cópia da ata de eleição.

l.5 Os documentos apresentados para a pontuação técnica poderão ser apresentados em original,
cópia autenticada (em tabelião de notas ou pela Comissão de Licitação na sessão de recebimento das

propostas em confronto com o original). As folhas deverão, preferencialmente, estar numeradas em
ordem crescente e rubricadas pela proponente.

2. DO PROCEDIMENTO E JTILGAMENTO DAS PROPOSTAS TÉCNTC¿,S

2.1. As Propostas Técnicas serão analisadas e comparadas entre si, mediante a atribuição de uma
Nota Técnica Final (NTF) para cada licitante, da qual resultará a classificação das mesmas, nlla¿{a¡anrl

se a pontuação de 0,00 (zero) a 100,00 (cem), conforme indicado a seguir:

2.1.1. EXPERTÊNCrA DA EMPRESA (40 PONTOS)

2.1.1.1. Ao Item Experiência da Empresa serão atribuídos até 40,0 pontos, e analisados os atestados
específicos de prestação de serviços similares e afins, emitidos por municípios e/ou órgão ou empresa
pública, com nome, cargo e assinatura do responsável atestador, conforme especificações e pontuações a

seguir:

ITENS A SEREM AVALIADOS NOTAS MÁXIMAS

Experiência da Empresa 40,0

Qualificação e Experiência dos Responsável (is) Técnico (s) 60,0

TOTAL 100,0

Item Especificação dos Atestados
Total de

pontos por
documento

Pontuaçõo
Máxima

01

Certidão(ões) de Acervo(s) Técnico(s) registrada(s) no
respectivo Conselho de Classe e/ou Atestado e/ou declaração de
Capacidade Técnica expedidos por pessoa jurídica de direito
público ou privado, que atestem a experiência específica em
execucão de Perícia em Estrutura de Concreto Armado.

4 20

2 l002

Certidão(ões) de Acervo(s) Técnico(s) registrada(s) no
respectivo Conselho de Classe e/ou Atestado e/ou declaração de
Capacidade Técnica expedidos por pessoa jurídica de direito
público ou privado, que atestem a experiência específica em

elaboração de projeto de recuperação em estrutura de
concreto armado.

l0

Certidão(ões) de Acervo(s) Técnico(s) registrada(s) no
respectivo Conselho de Classe e/ou Atestados de Capacidade
Técnica expedidos por pessoa jurídica de direito público ou
privado, que atestem a experiência específica em elaboração de
proieto de reforco em estrutura de concreto armado.

203

40,00Máximo de pontos

CNPJ: 76.205.665/000 I -0 I
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8q
MUNrcípro DE MARMELETRo

ESTADo oo peneNÁ

2.1.2. ExpEmÊNcrns Do RESroNSAvEL (rs) TEcNrco (s) (60 poNTos)

2.1.2.1. Ao Item Experiência do Responsável (is) Técnico (s) serão atribuídos até 60,0 pontos, e

serão analisados os atestados específicos de prestação de serviços similares e afins, emitidos por
municípios e/ou órgão ou empresa pública ou privada, com nome, cargo e assinatura do responsável
atestador, conforme especif,rcações e pontuações a seguir:

Nota 01: Só serão pontuados Atestados/Acervos a partir de 100.00 m2.

Nota 02: Pelo menos I lum) acervo de cada serviço deverá necessariamente ser referente a obra de
concreto armado moldado in loco.

2,2. ANota Técnica final (NTF) de cada licitante será a somatória dos pontos obtidos

2.2.1. Serão consideradas classificadas somente as licitantes que apresentarem no mínimo 0l (uma)

Certidão de Acervo Técnico e/ou Atestado e/ou declaração de Capacidade Técnica referente aos itens 01,

02 e 03 da Experiência da empresa e no mínimo 01 (uma) Certidão de Acervo Técnico e/ou Atestado
e/ou declaração de Capacidade Técnica referente aos itens 01, 02 e 03 da Experiências do(s)
Responsável (is) Técnico (s).

2.2.2. rJma vez proferido o resultado do julgamento das propostas técnicas, as Notas Técnicas
Finais (l\-fF) serão publicadas e comunicadas às licitantes pelas vias constantes deste edital, quais sejam,

e-mail, correio e fax, e desde que tenha transcorrido oprazo sem interposição de recurso, ou tenha havido
desistência expressa, ou após o julgamento dos recursos interpostos, serão devolvidos os envelopes n.o 03

"PROPOSTA COMERCIAL", fechados, às licitantes desclassificadas na fase anterior, diretamente ou

CNPJ: 76.205.665/000 l -0 I

Avenida Macali, no 255, Centro -Cx. Postal 24 - CEP 85.615-000
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Item
Especificação dos Títulos/Atestados

Total de Pontos
por documento

Pontuaçño
Máxima

01 4 20

Certidão(ões) de Acervo(s) Técnico(s) registrada(s) no
respectivo Conselho de Classe e/ou Atestado e/ou
declaração de Capacidade Técnica expedidos por pessoa
jurídica de direito público ou privado, que atestem a
experiência específica em execução de Perícia em
Estrutura de Concreto Armado.

02

Certidão(ões) de Acervo(s) Técnico(s) registrada(s) no
respectivo Conselho de Classe e/ou Atestado e/ou
declaração de Capacidade Técnica expedidos por pessoa
jurídica de direito público ou privado, que atestem a
experiência específica em elaboração de projeto de
recuDeracão em estrutura de concreto armado.

J l5

03

Certidão(ões) de Acervo(s) Técnico(s) registrada(s) no
respectivo Conselho de Classe e/ou Atestado e/ou
declaração de Capacidade Técnica expedidos por pessoa
jurídica de direito público ou privado, que atestem a
experiência específica em elaboração de projeto de
reforço em estrutura de concreto armado.

3 15

04
Títulos de Especialização em ârea compatível
pertinente com o obieto contratado.

e
2,00

05
Título de Mestrado em área compatível e pertinente
com o obieto contratado.

5,00

06
Título de Doutorado em área compatível e pertinente
com o obieto contratado.

10,00

t0

Móximo de pontos 60.00
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pelo Correio, mediante aviso de recebimento.

2.3. As documentações referentes a proposta técnica serão analisadas pela comissão técnica, da
qual constará em Ata de Sessão Pública do atendimento das exigências contidas no edital. A Comissão de
análise será composta por:

Silmara Terezinha Brambilla - Diretora do Departamento de Administração e Planejamento;
Michel Marlinazzo - Engenheiro Civil;
Adriano Douglas Girardello - Engenheiro Civil;
Carlos Eduardo Barczsz - Engenheiro Civil.

2.3.1. A Comissão Especial de Licitação se reserva ao direito de proceder quaisquer verificações
quanto à idoneidade ou veracidade das informações constantes dos atestados apresentados pelas licitantes
nas propostas técnicas.

CNPJ: 76.205.665/000 I -0 I
Avenida Macali, no 255, Centro - Cx. Postal 24 -CEP 85.615-000
E-rnail: licitacao(l¿)urar¡teleir o, pr.r¡ov.br / lioitacao02(Dr¡annc,leir'o.pr.gov. br - Telefone: (46) 3525-8107 / 8 105
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Marmeleiro, 18 de julho de2022.

Parecer Controle Interno n." 18712022

Para: Prefeito de Marmeleiro

Trata-se de Processo Licitatório de no 13612022, na modalidade Tomada de Preços no 00412022,

do tipo menor preço por item, cujo objeto refere-se à contratação de empresa especializada na ârea de

engenharia, para elaboração de Laudo Pericial em Estrutura de Concreto Armado, que apresente as

manifestações patológicas existentes na estrutura, condições atuais da obra sob o ponto de vista da

qualidade estrutural e fi.¡ncional dos seus elementos, a metodologia detalhada paru o tratamento onde se

julgar necessário, juntamente com a elaboração do Projeto Executivo de Recuperação e/ou Reforço para

solução das anomalias constatadas. A obra em questão é o edifício do Paço Municipal, localizado na

Avenida Macali, 255, Centro, na cidade de Marmeleiro - PR.

Cabe ressaltar que essa Controladoria, articula informações com o objetivo de monitorar e sugerir

a fim de resguardar a administração pública por meio de orientações preventivas nas áreas contábil,

financeira, orçamentária e patrimonial, verificando a legalidade, legitimidade, economicidade, moralidade

e desempenho na administração dos recursos e bens públicos, não adentrando na conveniência e

oportunidade dos atos praticados no âmbito das Secretarias Municipais.

Após análise minuciosa do processo licitatório acima referendado, esta Controladoria, no uso de

suas atribuições, passa a opinar.

Oportuno ressaltar que a modalidade de licitação Tomada de Preços tem por objeto levar a feito o
certame, com fundamento no $ 2o, do art.22, bem como a alínea "b", do art.23 ambos da Lei no 8.666, de

2l de junho de 1993, que assim dispõem:

"Art. 22. São modølidades de licitação:
(...)
II - tomada de preços;
(...)

$ 2e Tomada de preços é a modalidade de licitação entre interessados devidamente
cadastrados ou que atenderem a todas as condições exigidas para cadastramento até o
terceiro dia anterior à data do recebimento das propostas, observada a necessária
qualiJìcação.
(...) "

"Art. 23. As modalidades de licitaçdo a que se referem os incisos I a III do artigo
anterior serão delerminadas em função dos seguintes limites, tendo em vista o valor
estimado da contratação:
II - parø compras e serviços não referidos no inciso anterior:
(...)

b) tomada de preços - até R8 1.500.000,00 (um milhão e quinhentos mil
reais);
(...) "

Sendo que o Decretono 9.412, de 18 de junho de 2018, atualizou os valores das modalidades de
licitação, os valores para obras e serviços de engenharia foram alterados pelo art. lo, alínea "b", conforme
seguel

CNPJ: 76.205.6ó510001 -0 I
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"Art. lo Os valores estabelecidos nos incisos I e II do caput do art. 23 da Lei no 8.666,
de 2l dejunho de 1993,/ìcam atualizados nos seguíntes ternos:
I - parø obras e serviços de engenharia:
(...)
b) na modalidade tomada de preços - até R8 3.300.000,00 (três milhões e Írezentos mil
reais) ";

Portanto a modalidade eleita está correta, tendo em vista que levou-se em consideração que se

trata de uma obra e o preço máximo para a contratação é de R$ 17570,00 (dezessete mil e quinhentos e

setenta reais),

Sobre o requerimento feito pela Diretora do Departamento de Administração e Planejamento

solicitando a presente contratação, a qual sejustifica sua necessidade pois, em virtude da necessidade de

análise técnica e criteriosa da atual situação estrutural do citado imóvel, tendo em vista o surgimento de

diversas manifestações patológicas na estrutura da edificação, que podem acarretar danos ao patrimônio

prlblico e principalmente afetar a segurança de servidores e usuários do espaço.

O bloco antigo do paço municipal, segundo informações obtidas com servidores atuantes na época,

foi inaugurado 1974 (somente térreo), e posteriormente em 1999 foi construído o pavimento superior. Há

alguns anos já se constata existência de corrosão exposta em algumas marquises e na rampa de acesso ao

piso superior. A corrosão, com o passar do tempo, pode ocasionar sérios problemas à estrutura caso não

seja inibida. O bloco antigo possui dois pavimentos, térreo e 1o andar, e aproximadamente 1175,00 rn3 de

área total.

No bloco novo do paço municipal, construído entre 2014 e 2016, dentre as diversas manifestações

patológicas existentes, há uma situação que merece atenção especial, por envolver possíveis riscos aos

usuários: as lajes do pavimento superior, ainda antes da ocupação, apresentaram algumas fissuras, e após

a ocupação constatou-se o aparecimento de várias outras, tanto na parte superior como na parte inferior da

laje, e também uma flecha perceptível. O bloco novo possui dois pavimentos, térreo e 1o andar, e tem

aproximadamente 640 m2 de área total.

Considerando o fato de que algumas salas estão sendo ocupadas abaixo e/ou acima dessas lajes.

Considerando que as rachaduras, fissuras, e abaulamento visível, são sinais de que a laje está com

desempenho inferior ao necessário.

Considerando que a parte estrutural da obra é a mais importante para que o conjunto desempenhe

seu papel adequadamente, e que um problema localizado pode comprometer outros sistemas da obra.

Considerando a necessidade de obter um diagnóstico e solução confiáveis.

Considerando que esse estudo técnico é necessário para justificar despesas com futuros reparos.

E principalmente, considerando que há servidores trabalhando no local e que pode existir riscos em

continuar utilizando alguma sala do piso superior na condição em que está.

O critério de julgamento é pertinente com a disposição legal, tendo a presente licitação adotado o

critério de julgamento de técnica e preço, onde deverão ser seguidos os ditames da Lei de Licitações em

seu art. 46, onde coloca quais procedimentos deverão ser adotados para condução do certame onde são

adotados esse critério de julgamento.

A Lei n" 8.666/93 estabelece condições para habilitação nas licitações a serem realizadas. Nesse

aspecto o edital contempla a habilitação jurídica no item 5.2.7, regalaridade fiscal e trabalhista no item

5.2.2, qualificação econômico-financeira no item 5.2.3 e qualificação técruca no item 5.2.4, estando,

CNPJ: 76.205.665/0001 -01
Avonida Maoali, n'255, Centro - Cx. Postal 24 - CEP 85.615-000
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portanto, contempladas as exigências do art. 27 da Lei de Licitações. Ademais o edital relaciona as

condições para participação do certame conforme o inc. VI, do art. 40 da mesma Lei.

Em relação ao contrato, verifica-se que guarda legalidade com o disposto na Lei 8.666193,

contemplando a previsão do artigo 55, visto que estão presentes as cláusulas essenciais, e ausentes

quaisquer condições que possam tipificar preferências ou discriminações.

Diante do atendimento dos preceitos legais, a Controladoria do Município de Marmeleiro opina

positivamente, ao prosseguimento do presente processo.

É o parecer.

Luciana

Coordenadora da Unidade de Controle lntemo

CNPJ: 76,205,665/0001-01
Avenida Macali, no 255, Centro - Cx. Postal 24 - CEP 85.615-000
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CERTIDÃO

Certifico para os devidos fins, que nesta data, às 08h50, foi entregue na Procuradoria Geral

o Processo Administrativo no 13612022-LIC, de Licitação na modalidade Tomada de Preços no

00412022.

Marmeleiro, 18 de julho de2022.

PreÊitura cl,{unictnal ãa C,hnneløro
' Estado do Paraná ' CNPJ 76.205.665/0001-01

Av. Macali,255 - Caixa Post¿l 24 - Foneßax(46) 3525-8100 - CEP 85.615-000

,Á'*ÀM^,^
Assistente Administrativo

Procuradoria Geral
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Marmeleiro,29 de julho de2022.

Processo Administrativo n.o 13612022
Tomada de Preços n,o 00412022

Parecer Jurídico n.' 363 12022

I - Da Consulta

Atendendo ao disposto no artigo 38 da Lei n.o 8.666193, os autos onde transcorre o

procedimento licitatório na modalidade Tomada de Preços do tipo melhor técnica e preço n.o

00412022, vieram a esta Procuradoria Jurídica para análise e emissão de parecer.

Submete-se à apreciação o processo visando a Tomada de Preços para contratagão

de empresa especializadanaárea de engenhariaparaelaboração de Laudo Pericial em Estrutura

de Concreto Armado, nos termos do Requerimento n.".04412022,emanado do Departamento de

Administração e Planejamento.

Constam nos autos até aqui os seguintes documentos: requerimento para contratação

dos serviços, levantamento de preços, manifestação do setor de contabilidade e do Departamento

financeiro, manifestação da controladoria interna, Portaria de nomeação da Comissão
Permanente de Licitações e minuta do edital com os seguintes anexos:

Anexo I - Termo de Referência;
Anexo I-A - PlantaBaixa do Edifício do Paço Municipal;
Anexo lI - Carta de Credenciamento;
Anexo III - Declaração U nificadq'
Anexo IV - Termo de Renúncia;
Anexo V - Declaração de Conhecimento do Edital;
Anexo VI - Atestado de Visita Técnica;
Anexo VII - Minuta de Contrato de Prestação de Serviços;
Anexo VIII - Declaração de Responsabilidade Técnica;
Anexo IX - Proposta de Preços;
Anexo X - Declaração de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte;
Anexo XI - Declaração de Responsabilidade;
Anexo XII - Prova de Capacidade Financeira;
Anexo XIII - Pontuação

P,ü

@
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II - Da Manifestação

Os autos foram remetidos a este órgão de consultoria jurídica para análise e

aprovação das minutas de Edital de Licitação e de Contrato, na forma prevista no Parágrafo

único, do art. 38, da Lei n.o 8.666, de 2l de junho de 1993.

Importante ressaltar que esta Procuradoria Jurídica se atém, tão-somente, a questões

relativas à legalidade do processo, ressalvando, portanto, que todo o procedimento deverá
observar a legislação supracitada, principalmente no tocante aprazos e atos essenciais, não nos

competindo nenhuma consideração acerca do mérito da presente contratação e da
discricionariedade da administração pública ao traçar os parâmetros da contratação entendida
como necessária, bem como a forma de execução.

O presente tem por finalidade a análise da minuta de Edital de Licitação e do
correspondente Contrato, na modalidade de Tomada de Preços, pela melhor técnica e preço, no
qual o município de Marmeleiro pretende promover com a f,rnalidade de contratar empresa para

elaboração de Laudo Pericial em Estrutura de Concreto Armado para avaliação e solução de

anomalias existentes no edifício do Paço Municipal.

Oportuno o esclarecimento no sentido de que a modalidade de licitação Tomada de

Preços tem por objetivo levar a efeito o certame, com fundamento no $ 2o, do art.22,bem como
a alinea "b", do inciso II, do art.23, ambos da Lei n.o 8.666, de 2l dejunho de 1993, que assim
dispõem:

"4rt.22. São modalidades de licitação:
( ...)
II - tomada de preços;
(...)
$ 2o Tomada de preços é a modalidade de licitação entre
interessados devidamente cadastrados ou que atenderern a todas
as condições exígidas para cadastramento até o terceiro dia
anterior à data do recebimento das propostas, observada a
ne c e ss ária qualtfic aç ão.
( ... )"

"Art. 23. As modalidades de licitação a que se referem os incisos
I a III do artigo anterior serão determinadas em função dos
seguintes limites, tendo emvista o valor estimado da contratação:
(...)

II - para compras e serviços não referidos no inciso anterior:
( ...)
b) tomada de preços - até R$ 650.000,00 (seiscentos e cinquenJa
mil reais) &
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( ... )

O Decreto Federal n.o 9.412, de 18 de junho de 2018, atualizou os valores das

modalidades de licitação que 1l:atao art.23 da Lei 8.666193, autorizando para obras e serviços de

engenharia, na modalidade tomada de preços o valor de até R$ 3.300.000,00 (três milhões e

trezentos mil reais).

A modalidade eleita, portanto, está correta, urna vez que o valor máximo previsto
para o certame é de R$ 17 .570,00 (dezessete mil quinhentos e setenta reais), consoante disposição
do art. 23, inciso II, alínea "b".

A Diretora do Departamento de Administração e Planejamento solicita acontratação
de empresa para efetuar os serviços informando o custo estimado.

A Lei n.' 8.666193 estabelece condições para habilitação nas licitações a serem
realizadas. Nesse aspecto o edital contempla a habilitação jurídica no item 5.2.1, regularidade
fiscal e habalhista no item 5.2.2, quahficação econômico-finarrceira no 5.2.3 e qualificação
téolnr'ca no item 5.2.4, estando, portanto, contempladas as exigências do art. 27 da Lei de

Licitações. Ademais o edital relaciona as condições para participação do certame conforme o inc.
VI, do art.40 do mesmo estatuto.

Ainda sobre o normativo de regência, cabe frisar os dispositivos inerentes ao
pretendido certame:

"ArL7o As licitações para a execução de obras e para a prestação
de serviços obedecerão ao disposto neste artigo e, em particular,
à seguinte sequência:
I - projeto bdsico;
II - projeto executivo;
III - execução das obras e serviços.
(...)
$ 2'As obras e os serviços somente poderão ser licitados quando:
I - hotmer projeto básico aprovado pela autoridade competente e
disponível para exame dos interessados em participar do processo
licitatório;
II - existir orçamento detalhado em planilhas que expressem a
composição de todos os seus custos unitários;
III - hower previsão de recursos orçamentários que dssegurem o
pagamento das obrigações decotentes de obras ou serviços a
serem executadas no exercíciofinanceiro em curso, de acordo com
o respectivo cronograma; â("')" @*
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No caso em tela verifica-se que há orgamento expressando os custos, bem como há
previsão de recursos orçamentários e financeiros para assegur¿r o pagamento dos serviços a
serem executados.

A celebração e formalização de contratos devem observar os ditames da Lei n.o

8.666193. De acordo com o art. 62, o instrumento de contrato é obrigatório nos casos de

concorrência e de tomada de preços, bem como nas dispensas e inexigibilidades cujos preços
estejam compreendidos nos limites destas duas modalidades de licitação, e facultativo nos demais

em que a administração puder substituí-lo por outros instrumentos hábeis, tais como carta-
contrato, nota de empenho de despesa, autoÅzação de compra ou ordem de execução de serviço.
O $ 4" do art. 62 dispensa o "termo de contrato" nos casos de compra com entrega imediata e
integral dos bens adquiridos, dos quais não resultem obrigações futuras, inclusive assistência
técnica.

Em relação ao contrato, verifica-se que guarda legalidade com o disposto na Lei n.o

8.666193, contemplando as previsões dos artigos 40 e 55, visto que presentes as cláusulas

essenciais, e ausentes quaisquer condições que possam tipificar preferências ou discriminações.

Compulsando os autos administrativos, verificamos que o Processo Administrativo
n." l36l2022,Tomada de Preços n.o 00412022 ao qual que se refere o Edital e seus anexos se

encontra dentro das exigências previstas na Lei 8.666193, bem como que os atos até então
praticados estão dentro da legalidade, não havendo nada que possa obstar o prosseguimento do
feito.

E o parecer

berto Dalla Costa
Procurador Jurídico

OAB/PR 53.299
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Marmeleiro,29 de julho de2022

Parecer n'096/2022

Prezado Presidente da CPL,

Considerando as informações e pareceres contidos no presente processo, AUTORIZO, a abertura

do Edital de Licitação na modalidade Tomada de Preços n' 00412022, que tem por objeto a contratação de

empresa especializad a na ârea de engenhari a, para elaboração de Laudo Pericial em Estrunua de Concreto

Armado, que apresente as manifestações patológicas existentes na estrutura, condições atuais da obra sob

o ponto de vista da qualidade estrutural e funcional dos seus elementos, a metodologia detalhada para o

tratamento onde se julgar necessário, juntamente com a elaboração do Projeto Executivo de Recuperação

e/ou Reforço para solução das anomalias constatadas. A obra em questão é o edificio do Paço Municipal,

localizado na Avenida Macali, 255, Centro, na cidade de Marmeleiro - PR., nos termos da Lei no 8'666,

de 2l de junho de 1993 e suas alterações ou da Lei 12.462, de 04 de agosto de 2011 e sua

regulamentaçáo, e demais norrnas pertinentes à matéria.

Encaminhe-se a Comissão Permanente de Licitação para as necessanas.

Prefeito

CNPJ: 76.205.665/000 I -0 I
Avenida Macali, no 255, Centro - Cx. Postal 24 -CEP 85.615-000

E-mail: licitacao@marnreleir o.nr.sov.br' / licitacao02@tnanneleilo. nr. qov.trr - Telefone: (46) 3525-8107 / 8105
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MUNIC ípro DE MARMELETRo
ESTADO DO PARANA

Avlso nn r,rcrreçÃo
TOMADA DE PREÇOS N" 004/2022 -PVTNL - EXCLUSryO PARA ME E EPP

PROCESSO ADMINISTRATWO N' I36I2O22.LIC

OBJETO: Contratação de empresa especializada na ârea de engenharia, para elaboração de Laudo

Pericial em Estrutura de Concreto Armado, que apresente as manifestações patológicas existentes na

estrutura, condições atuais da obra sob o ponto de vista da qualidade estrutural e funcional dos seus

elementos, a metodologia detalhada para o tratamento onde se julgar necessárion juntamente com a
elaboração do Projeto Executivo de Recuperação e/ou Reforço para solução das anomalias constatadas. A
obra em questão é o edifîcio do Paço Municipal, localizado na Avenida Macali, 255, Centro, na cidade de

Marmeleiro - PR.

VALOR GLOBAL VfÁXnVfO: R$ 17.570,00 (dezessete mil e quinhentos e setenta reais)

ENTREGA DOS ENVELOPES: A entrega dos envelopes A e B, contendo respectivamente a

documentação de habilitação e a proposta de preços deverão ser protocolados no Setor de Licitações e

Contratos até o dia 01 de setembro de2022, às 09:00 horas. Não serão consideradas as propostas em

atraso.

ABERTLIRA DAS PROPOSTAS: 01 de setembro de 2022, ùts 09 horas e 30 minutos, junto a sala de

reuniões da Administração e Planejamento da Prefeitura Municipal de Marmeleiro.

O Edital e seus anexos poderão ser obtidos na Prefeitura de Marmeleiro, no endereço Avenida Macali, no

255, Centro, Fone (46) 3525-8107 ou 8 105, Marmeleiro, Estado do Paraná, de 2u a 6u feira, das 08h30min

às 11h30min, e das 13h30min às 17h00min, e no site do município, no ícone LICITAÇöES.

INFORMAÇÖES COMPLEMENTARES: lnformações adicionais, dúvidas e pedidos de

esclarecimentos deverão ser dirigidos à Comissão Permanente de Licitações, no endereço e telefone

acima citado ou pelo e-mail: licitacao@marmeleiro.nr.gov.br.

Marmeleiro,29 de julho de2022.

î;c^.\çaìz¿
Ricardo Fiori

Presidente da CPL
Portaria 6.597 de 01 ll0l202l

CNPJ: 76.205.665/000 1-01

Avenida Macali, no 255, Centro - Cx. Postal 24 - CEP 85'615-000

E-mail: licitacao(4)nrarrielei rn. pr. qov.br' / licitacao02lá)rnanncleir o.u'.eov. br - Telefone: (46) 3525-E 107 / 8105
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Av.Mocoli, 255 - Cx.Postat 24 - tone ltax (+ø) ïSZS-8100 - CEP 85ó15-000 - MARMELEIRO - PR

PORTARIA NO 6.597,D81O DE OUTUBRO DE2021,

Altera composiçäo da Comissäo
Permanente de Licitaçäo e dá outras
providências,

o pREFEtro Do MuN¡cfplo oe MARMELEIRo, Estado do
Paraná, no uso de suas atribuições e de conformidade com o disposto no art.

51, da Lei no 8.666/93,

RESOLVE:

Art. 10 ALTERAR a composição da Comissão Permanente de
Licitaçäo, que passa a ser composta pelos seguintes servidores efetivos:

l- Presidente: Ricardo Fiori, Matrfcula no 1824-4;
ll - Membro: Everton Leandro Camargo Mendes, Matrícula 1393-5.
lll - Membro: Daverson Colle da Silva, Matrícula 1116-9;
lV - Membro: Lidiane Helena Haracymiw, Matrícula 1194-0;
V - Suplente: José Alberto Adam, Matrfcula no 1555-5.
Parágrafo único, Na ausência do Presidente, assumirá a função o

membro de maioltempo de serviço público municipal e, na falta de um
membro, assumirá o suplente.

Art. 20 São competências da Comissäo Permanente de Licitaçäo:
| - recepcionar todos os pedidos relativos à aquisições e

contratações;
ll - instaurar, numerar, encerrar os processos licitatórios;
!ll - redigir editais, convites, atas;
lV - publicar e responder por todas as fases da licitaçäo;
V - receber documentos, propostas e realizar julgamentos;
Vl - encaminhar recursos referentes à licitação ao Prefeito ou à

Procuradoria-Geral, para manifestação;
Vll - elaborar a minuta dos contratos e termos aditivos;
Vlll - conduzir os processos administrativos especiais instaurados

para apuração de descumprimento contratual e apiicação de penalidades aos
licitantes, salvo quando houver suspeiçäo ou impedimento; CONf pBF r-nr¡

lX - Exercer outras atividades correlatas ao processo licitat$ibRlGìNÌAÏ'^

Art. 30 A nomeaçäo se dará pelo prazo de 01 (um) ano, vedada a

reconduçäo da totalidade de seus membios. 0 7 ';ui'' 2922

Art. 40 O trabalho dos membros detentores de cargo
remunerado pela gratíficação prevista no art. 33, inciso l, da Lei no

de setembro de 2013, observado o disposto nos $$ 30 e 40, do m

www,maïmeleiro.pr. gov.br

efeti
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Av.Macali, 255 - Cx.Postal 24 - Fone f tax (+ø) ESzS-8100 - cEP s5ó15-000 - MARMELEIRo - PR

Art. 50 Ficam revogadas as disposições da Portaria no 6.345, de 1o

de outubro de 2020.

Art. 60 Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Marmeleiro, 1o de outubro de2021

R PILATI
de Marmeleiro

CONFERE COÀ4
O CRIGINAL

0 i .:i¡,, 20Zl

Publlcado no DOE de Edição no 1083, de 1o cle oulubro de2021

P

w ww.marmeleiro.pr. gov.br
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B "lonN.lr. ¡¡ snlrnÁo sábado, 30.7.2022 - N" 7.b06 Atou ofl.*(
Prefeitura Municipal de São Jorge D'Oeste

pu[ilc^çÀo D[ [Esult^Do Dr LtcE çÀo
O P6tó.ro drltrudo d'¡Ýú! dà Poilú¡. ñt U82¿O2 d. ß dé n,tr,F dc Ð2:, (o,r [ú! n.
LltLdrJ 8.ffi/t3! l.glrhçro mphh.irú, iom¡ públ¡ó ô ñrilt¡do di Udhçto:
MoDAUD^DE: mEcÃo Et,EÎnÖMco M 0tom02l - ¡FÈr3onr 30¿20¿
o!MQ; C"rontrçro to r.pF!ñ crpdnl¡r.d^ Fù¡ lu(r p!Áúàrio ô drroMø6 dc rdb,
.o'. rpl;(¡çio & c¡plodrc (diiln¡t., toñ c6ó orh¡bçto dc d.,q¿.tñ Hd¡Áùtid
iconl¡do com rômprdor d. reh¡ fl¡r¡ d.!ñîntr d. rcchñ prri À S..r.tidâ d! Obr¡r, Idrâ
tilrur{rñ Rur¡l'9.dçô¡ UÁám' ¡nMunld¡tô ¿.S!ô,o4. D,Gr'.: pr.

CRTMJO DEMGAMENIo DAsRo¡oIAs: MFNoR mEço PoR ril NÁruo
RNDNEM^çÀO iEc^tr ld F.&út n'8.ffi,D3 c !ûß âtÈ.iéc,, kr t.d.rnt r' jos2o

d. 17 dc ¡dh 1.2æ¡; D.æro[Gd.'.I ñ. l0 024 d! 20 dc {bmbró d.
ñr &l¿mg. r'3Jg/2021; br Cónrl.ilhhr ô'142ffi . iil¡t

20191 dccÉro Mddpil
¡Ì.0çð.r . !.¿bLç¡ô

Avtso oE LtctTACÄo
MODi\LIDADE PREGÃO ELEIRÔNICO N' I27i2022

0 Munlclplo ds São Jotgs D'Osst€-PR, avlsa aæ lnlsrellados que fad rcalizðr no dla
23/08/2022 st6 as 08h30mln, a EbortuE da tlclaçáo na modaltdodo prcgão Elekônlco,
llpo l\4enor Preço Por llem qus lon por objeto Reglslro de preços, ob,sllvando a fulura
ou evsnlual aquisiçåo ds sryelæ pata soryit as ctianças da redg munlclpal de enslno sm
com€morâçåo ao D¡a das Criânças, da Secretaria ds Educação, Cullura e Esporlos do
Municlplode SåoJorge D'oests- Pr Abeium das proposlas s Rsceblmenbdós bnces:
a parllrdãs 08h30mln dodlo 23 do agostode 2022, ndende¡oço elekönlcorw.goÝb/
compraýplb¡. Edilal na fnlogra: à dlsposlção dos lnlsrßssdosnE Divisåode Llc¡lãç6es,
no mosmoendsreço. lnlomaçôescompl€ñontar€sokâvó3dot.l6fono (46) 35J4-60S0 e
no sils:¡llp://M,pmslügs.prgoÝh ou atravás do sll€: w.gov.br/comp6sipt.br São
Jorg€ D Oosts.PR, 29/07i 2022. Lolla da R@ha - Pr€lalla. Dlogo ds Ollvoka . progoeko

Prefeitura Municipal de Marmeleiro
AVIso DE ALIERqcAo DE DATA

PREGÃo ErETRôNlco ño 070/2022 - pMt\¡
pR0cEss0 ADtlltNtSTRATtvo N" 1 | 7i2022.1tC

MoDALIDADE: Regtsko ds prcços.

llPor M6no.pr€çogtobaldototo/grupo.
OBJETO: ContâlaçãodE enpræa pdra fônieclmenlo de ñanguekas a temtnals hldráu.
llæs, alendsndo as nec€ssldados dos Departamenlæ soilc¡bñl6.
O MunlclÞlo do MamslÊko, ertado do Pa6ná, lnscrito no CNPJ 76.205.665/000i.01,
@m sde naAlenlda M&âll, no 255 - Canko, tomâ publico qB:
1 ). . Flæ ALTERADA a dala då dlsputs do ca¡lsmo. A d6ta prgv¡slâ parã âbôrlu¡a
€ lulgmenlo da_s proposlås s lnlcloda seltáodo d¡sputa ssddb ìS d€ Bgoslo ds 2022
às 09:00 horås (horário d€ Brasllla).
2) Pemanecem lnallsradas as condlçó.! do edilal.

M8helolro,29 d€Jutho de 2022.
Fr8nctéll de Otivolra Malnrrdl

pregoska

AVTSO DE LtCtTAçÃo
TOMAoADE PREçOS N" 001/2022 _ pMM _ EXCLUSTVO pAFÁME E Epp

PRoCESSOAoMIN|STRAT|VO No 136/2022-LtC
oBJETo:_Conlß|4¡o da mprffi speclâl¡zada m área ds e¡gohaña, pam €labor4åo
de L6udo Podclalem EslrutuBdg Co¡mloArudo, que aoæn-te æ madllætecões oáto.
lóglcæ oxislênld m GlruluÉ, codlçó6 åluaìs da obra sàb o oonlo de vlsla da'oualibado
slrulural e funclonsl d6 sa elemontos, I molodologla delalhada paË o lralsmeilo onds
s julgar nffisário, Juntâmmt€ com a slsboraç5o do prclelo Exeòülvo de Recuoerac¿0
0/d R€fo4o parå mluçáo dæ enoñaild const6l0dæ. A ób6 €m quståo ó o odìflcljdo
Poço Munlclp€|, loøllzãdo nBAvontdã Mac¿[,2S5, Conlþ, nãc¡dadàd€ Mamôlelrc-pR.
VALOR GLoBAL MAXIMo: RS 17.570,00 {dozqsele m¡t e qüinhentd o sât€ntâ rsãkì
ENTREGA DoS ENVELoPES: Aentrega dos enwtopes Á0 B, contsndo.6pecilvan;nt6
a dod.menlæråo-do hsbilllôçáo e a prcpGt¡ de preçor dev€rão sr prclocdädG no Selo¡
d€ Llcllaçö6 o Cont¡ahs alå o dtE 01 do sstsribd ds 2022, h o!i:()() horæ, Nåo sdo
consldefsdæ as prop$lss em alræ.
ABERIURADAS PRoPoSTAST 01 d€ sotômbrode 2022, às 0g horæ e 30 mtnut6. tunlo
a sla de rcunlöos d6Âdmlnlslrcç¡o o plEn€iamenlodE prelôlturô Munlctpatdô Mamàloìo.
O Edilal o ss6 anox6 poderåo sr obfldos na pßfolluo de Msmelelp. no ende¡eøAva-
nldailåÉl¡, no 255, Cenko, Fons (46) 3525{j07 ou 8j05, Mameteko, Èstado do Éaroná,
de 2r â6¡ loira, dd 08h30nl¡ h tlh3onln, e dæ 13h30mln às t7h00mln, ã no s¡ts do
munlclplo, no lcone LICITACoES.
INFoRMAçÖES COì¡PLEMENTARES: tnfomaÉ$ adtctonats, dwtdas € pedidG do tr-
clãroclñsnlo¡dÞvdáo serdlrlgidd à Coñlst¡o p€mfir¡l€ do Llcilsçö6. no ondo¡e@6
lelcfono æ|ro cllôdo ou p€lo o.mailt llcltãcåo@mamelo¡rc.prgoÝbr

Àl¿mtdo, 29 do jutho ds 2022.
Rlærdo Flod

ED[^LDE coNvocacÂo il. oto,2oz¡
Rrc^BæANrONto onnNÃ, pRE9toENrE D AssocrÁç^o REGToNÁI oE sA[,oE Do su.
ooEslË 

^R89, 
No uso oE su^s ATRtgutçóEG ouE $tE s^o coNFERtD^s poR [Et, 6.

ep&c(mÞfl¡todila!.bp¡idoProcllroS.lctiýoStmpttfrcrdo.psdmt¿022.

TonN^ FúsLrco:
1. 

^ 
coñvôcrqlo d6 Candtdåtoi rhrtxo rôrichn6do!. .proEdo! ho pSS n. mt2022, p!r.

q$ nó Fâro dc 03 {rô4 dt¡!. r! ùpE.!ht. lunro ! DtvÈlo d. n.dßo! Huh!¡6. d6

^RS 
S{o ¡ Rodot¡! CoñtôrnoVltóilo fr.t.no d 601, B¡krc Áour gr!nc!. F.âîchF

gln'ao¡ P.r!na. Þrr. hrb[[ù! ro!p.ct!å conùotrç¡ot

ARSS$iåiir¡ü,,rfff;1'çüåË:{F'ii,Þii:1fl i#¡r

2, O! cindldrlos ¡dmå envudG dsverto 6ñp¡ro6r p.Ent. ¡ Otýrlo dê Rêd4o! Hu-ñ.id dr ÁRSS d. Fnñchco oåtrro. no Þ,âro d. 03 ilrór) didr, â 6nl.r d, oublcrdo
d.irô Edlbl ñun'd! do! .aguhtô. dodnenro¡, OR|G|NAL E CöptAS. RO, ipF, Íiüro
d6 El6llor, Conprdento d6 Votoção nå ú[h! !hlç¡o. ðmprov!¡tû do r.]Hêndr, CTPS
(CrdoL, do T.!blho), Carl¡crdo Miltar, !o dor.rc m¡rdrno. Ar.¡bdo Mádtædô A!ù.
do ll3lcå ! Mâñhl (red l$ñdádo p.b ÀRSS),.rnãh d! vdct¡âç¡o atuailh, Do@filn.
lor corp'obdó¡o¡ dâ 63øtr{drdo, @nlohr o rcouhno d! fomldo å!ñoctÍø orr.
crda lunç¡o -hm Llodo Êdtâr do PSS. ædtdro da N¡rdnento dd! ñho; mnorÊ¡dÉ
14 rnol. Corld¡o d! Norclñonþ @ Cãr6mento, Dacl6râçlo dê nro ¡ilmutrcþ da C¡Ê
oos PùÞrlco¡ d. oærdocoîr rCondilutçåo Fêdâ¡d imo M.3t, Codtdåon{âÍvâ dc¡jr
lcc¡denlåi Edmlnll! do. lôcâh d! roidnd¡ dor últnot 5 .ño¡ € Co¡tr bãñê6il¡, øpt,
d!r.nlodoøñ!oblnéio,drqulr!./.t¡tutJ.

onlocomDmdn ntonoprDroorlpuhdoácañltâd¡p.rcrdovrgr.
FmrÊhco &hdo, PR, 29 d. iutho d6 2022.

hc^RDo 
^NrôN(roRTrNI

Portúdr n'226'J2022

TnMo Dr HoMoLoc^cÀo
MOI)^r.trJÀDE. ¡ruCAO Et.EmONtCO N 0'07¿022 -Ìró(qor' ¡2X20U.
9"!IFJO RcdilÉ d. F¡.tr', obl.dvrrdo. roh¡! ou r\rnkd lqubtç¡o dc nrr.dd, &
.Ð.ðirtô, ûr.dùb & pþ.csmE¡b d. drdot, .qútpMcnto! d! pró..sh..to do d^dôr

Ik¡¡ tl R! l$,l5
CNPI

TOTAL DA

N2.

BLETRôNICo N¡ II3no22
dc R.0lslÞ

l€¡
de PGço!,

PEsìdenledaCPL
Porradã 6,597 ds 01/10/2021¡RT.5IDDN¡E

So JoE. D'O.r(,Pa È d.¡ilIo dc 202.
LEILA DA NOCHA

PREEIlA

Tt&to pEHoMoLocAcÃe
Ì{9-QA,,LQtDF,Pn[c,lo ELEnÓMco N' 010!nru -p'ôa#on' 326/l@.
QüEIQ R¡¡l¡tro d. púet, ot'þfÝândd ¡ rilûr¡ or .v.ñn,¡t i$,kiçio ¿à hd¡. ¿tr

þbulldb.kr pirâ ¡ 9.É6ilr drGr¡!, Iilr¡iilril!il R,r¡t.S!.üço, ttbrnd doMúddtlô
di SroJoF D'Or.j Pr.

çßr¡ftlg-DfJtJl.çril.'ttNr0-Þlt f KtlesrÁs: ¡rENoR mEço poR ÍEM uMÁfl o.
n NDAIENTÁçAO LEC^I- L.r ¡.d.rd 

^r 
8.ffi,43 . .ur! ¡lrcdøor, t.t F.d.¡d Er 10.520

dc 17d. l,ilhô d. zmlr Dcßro[c¿úõt n 10.0À dc ?0dc,êrcob.o dc
¡r frlt@9. nt 3la{/¡0¿i; I.!r CoFtt.o.¡t.r n.'1!A@..uß

2019i d.<ÈtoÀlúddPd
.lrd¡é.. . hûkl^Ýlo

So Iô'E. D Oèrtc/Pr, E dr lrilhô d.
[EilJ DAROfrA

PnE[fltÁ

EXTRATo 1.ÁDtnvo A0 coNlRATo N. 213/2022
INEXIGIBILIDADE DE LIcITAcÀo N" Oün019
cHAM¡N¡t'¡to ptjgLrco ¡r" ôozlzorc
Conk¡tanr€: ASSOCTAçÄo REGTON/\L DE SAúDE DO SUDOEST E,
Conlrâl¡dr: EM^NoEL LUC^S DÀ SILVA TE|XE|RA
oblelor lnclullodo ltÊm 32,41
P¡ozoi S60uo lnalte¡ado
Foro: Com0rø d€ Fr0nds Beltråo/PR,

EXTRÀTo 1. REsctsÀo pARctAL DÉ coNtRATo N" 2t3/a022
rNExrcrBtti0A0E 0E LtctTAçÁo N0 004/2010
CHÀMAMÊNTo PÚBLIco NO OO2/2019

conkatantei AssoctÂçÄo REGt0NÂL DE s^uoE 0o suDoEsTE.
Conlralade: EMAI{oEL LUC/\S D^ S|LVÂ TE|XE|R^
oblelor Erclusáo do ilem 32.4
Prrzo: Seguo InEllerado
Foroi Comlfø d€ Fmnd6co Eellrào/PR

EXTRATO6" AO¡TIVO AO CONTRATO N'129/2021
rNEXrGtErilDADE DE LtCll^ç40 No 007/2020
cHAMAMENIo púBt-tco N. oo3/2020
conhatanle: AssoclAçÄo REGtoN^L DE sAúDE Do sUDoEslE.
Cotrkãtadâr HOSPIIÀL MlSS^L LTo^
objelor lNlusto do ll€m 32.41
Prazo: Segue ln¡lleredo
Foror Comrræ ds Frcndsæ 8êltràô/PR.

EXTRATO DE CONTRÀIO N' 225/2022
TNEXTGTBTUDÂDE DE LtCtTAçÁ0 Nô 01/2022
C}IAMAMENTO PUBLICO NO O1i2O22

contfrtantoi AssoctÂçÀo REGtoN L 0E sAúoE 0o suDoEsTE.
Conkalrdsr PÂSlN CLINICÂ DE DlÂ0NOSTtCO pO lMÂGEM
Objoloj Credenclsmenlo pEra teal¡zåçáo ds consullas e exames.
P I szot 28 lü n022 - 15 n2n023
Folor Com¡te ds Francls@ Bellláo/PR,

EXTRATO 1'AD|T|VO 

^ 
AtA DE REG¡SÏRO DE PREçO 09/202f

PREGÄO r5/2021

contratanro: AssoctAÇÀo REG|oNAI 0E SA|i,DE Do suDoEsTE
ConkEladâr PROMEFARMÂ MEo|C^MENTOS E PRODUTOS HOSP|TALÀ.
RES LTDA

obJelo: RorJuslo de yalordo llem 89
Prazo: Segu€ ¡nãllerudo

Foro: Conefq de Frânci¡@ Beltråo/PR

EXTRAIO 0E CONTR l0 N. 22012022

tNExtGtBtL|DADEDE Ucll çÂo N" 04/2022
CHAMAMENTO PÜBLICO NO 032022
conkârânte: Assoct^çÄo REctoNAL DE sAUDE DO SUDOESTE.
conhalådE.wc coMÉRcto DE ÀRTtcos oRropËDtco9 |-TDA
Objelo: Credenclmonlo pars lorneclm€¡lode ód66 o próleær,

P nzo: 2l I 07 n022 - 2g W n023
Foro: Comat€ dr thnclgco BelkroPR

EXTRATO 0E CONTRATO N. 223/2022
tNExtGTBTLTDADE DE LtcllAcÄoN"0s/201s
ctr¡M¡Àie¡lto pusuco l¡' ô:Boto
conrrãtánr€r AssoctAçÄo REGtoN^L DE SAúDE Do suDoEsTE,
Conk6låda: P^lRlCl^ DA LUZ0Og S,ittlOS - CL|N|CA DÊ FtStOtERApt¡\
obJelo: CredencìBmsnlo pa¡a sstoiçG de ftslotG¡apía.
Pßzot 27 nl n022 - 30n9n023
Foro: Comsr6 de FrEncls@ Bellrão/PR

Frsnclsco Bellräo,29 d6Julho d6 2022

RICARDo ANIoNIo oRTfNÃ
PRESIDEt¡TEIARSS

d€ ãmprgsa dols velculG (vans) novos (z€rc

12 (doz€) m€s6.

(de Þasselo) novo(zsrc

sERVrçOS $DA
velculo (ambulânc¡a)

12 mãses,(dozs)

do Pataná.

lulho de

ds Måhsloko

EXIRAIO

dê
do d0

R.thto do

28m7/2022-..LElU OA ROCH^¡Praf .lta.

Avlso DE LtctTAçÄo
MODATIDADE PREGÄO ETETRONICO NO I26/2022

9,¡4,1!]!fpþ d9 Sáo Jo¡go D'O.slo.PR, avlsa ao! Intoressad6 que fará reot¡¿ar no dls
19/08/2022 sló æ 08h30mln, ã abortuÉ ds llcltacåo ns modaildado præåo Elekôntco.
tlpo M€nor Prsço Por llem que t€m porobl€lo RsgÍs[o de preçG, objeltvaädo a futura ou
€wnlual co[lralaçro da €mpr6a especlall¿adã na slaboræão d€ serylcos loDoorálicos
psE o Mun¡clplo do São Jorga D Oest€ . P¿. Àbeduo dai propostes e Reòe6inento
dd lãnc6s:¡ p6rtk d6 08h30mln do dta 19 ds agogto ds 2022, no endercço otctrônìco:
w-g!Ýbr/compras/pl.br Ed¡lal na lnlegrã: à dhD6lçáo dos lñlorqsodæ na Dlv¡såo
do Llc¡laçõ€r. no mesmo e¡dorsço, Inlomåçõor complomenlâres alravás do lslofone
(46) 3534.8050 o no s¡lo: hltp/¡üw.pmsJoeo.pigovb¡ ou åkavás do !ile: M.govbr/
compras/Þl-br

SáoJoEoD'O6I+PR.28r07i2022. LsiladaRocha-Pr€feita. DlogodoOllvska-prego€tD

I - pFJtlMg & soUZ^ LlÞ^ CNt, N 0t83l.60rml{7. It.ñ ot nî 6,S; Ibm 0z [l
LtS,@,1Èñ 06Rl6.ry,mjlt.d l2 Rt t$,m;tt.ñ 13 n12S,m; Ihm ll Rl H.m; thm lS
B 26,m

It.m 16 R5 3ý,0q hm 17 ß Æ3,m

(doze) msss.
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DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO
MUNICÍPIO DE MARMETEIRO - PARANÁ

SEGUNDA-FEIRA,1 DE AGOSTO DF,2022 ANO: VI i

ATOS DO PODER EXECUTIVO

EDIÇÃO N": 1284- 4 Pág(s)

Em cumprimento ao disposto na Resolução 619/2016 do CONTRAN, notificamos que foi imposta a penalidade de MULTA
em decorrência do cometimento da infração de trånsito, dispondo V. S.a oferecer recurso contra a infraçäo junto à
DEMARTRAN até 19/09/2022, o qual será remetido à JARI para julgamento.

Placa VeÍculo Auto de lnfração Data lnfração Código da lnfraçäo

AVt9C61

AZR1589

AZY6E49

BAY6553

BEE3E18

0910212022

0910212022

0910212022

0910212022

0s10212022

74550

74550

74550

74550

74550

2769501000078251

2769501000078253

276950W000107235

2769501000078266

2769501000078260

^Marmeleiro/PR, 01 de agosto de 2022

SIDNEI GHIZZI
DIRETOR DE TRÂNSITO

AV|SO DE ALTERAçÃO DE DATA PREGÃO ELETRÔN|CO No O7OI2O22- PMM PROCESSO
ADM| N |STRAT|VO No',, 17 12022-L/,C

MODALIDADE: Registro de Preços.
TIPO: Menor preço global do lote/grupo.
OBJETO: Contratação de empresa para fornecimento de mangueiras e terminais hidráulicos, atendendo as necessidades
dos Departamentos solicitantes.
O Município de Marmeleiro, estado do Paraná, inscrito no CNPJ 76.205.665/0001-01, com sede na Avenida Macali, no 255

- Centro, torna público que:
1) Fica ALTERADA a data da disputa do certame. A data prevista para abertura e julgamento das propostas e início

da sessäo de disputa será dia l5 de agosto de 2022 às 09:00 horas (horário de Brasília).
2) Permanecem inalteradas as condiçöes do edital.

Marmeleiro, 29 de julho de 2022

Franciéli de Oliveira Mainardi

^. Pregoeira

AVTSO DE L|C|TAçÃO TOMADA DE PREçOS No 004/2022 - PMM - EXCLUSTVO PARA ME E
EPP PROCESSO ADMINISTRATIVO NO I36/2O22.LIC

OBJETO: Contratação de empresa especializada na área de engenharia, para elaboração de Laudo Pericialem Estrutura
de Concreto Armado, que apresente as manifestaçöes patológicas existentes na estrutura, condições atuais da obra sob
o ponto de vista da qualidade estrutural e funcional dos seus elementos, a metodologia detalhada para o tratamento onde
se julgar necessário, juntamente com a elaboraçäo do Projeto Executivo de Recuperação e/ou Reforço para soluçäo das
anomalias constatadas. A obra em questão é o ediffcio do Paço Municipal, localizado na Avenida Macali, 255, Centro, na

cidade de Marmeleiro - PR.
VALOR GLOBAL MÁXIMO: R$ 17.570,00 (dezessete mile quinhentos e setenta reais).
ENTREGA DOS ENVELOPES: A entrega dos envelopes A e B, contendo respectivamente a documentação de habilitaçäo
e a proposta de preços deveråo ser protocolados no Setor de Licitaçöes e Contratos até o dia 01 de setembro de 2022,
às 09:00 horas. Não serão consideradas as propostas em atraso.
ABERTURA DAS PROPOSTAS: 0l de setembro de 2022, às 09 horas e 30 minutos, junto a sala de reuniões da

Administração e Planejamento da Prefeitura Municipal de Marmeleiro.
O Edital e seus anexos poderäo ser obtidos na Prefeitura de Marmeleiro, no endereço Avenida Macali, no 255, Centro,
Fone (46) 3525-8107 ou 8105, Marmeleiro, Estado do Paraná, de 2' a 6a feira, das 08h30min às 1 t h3Omin, e das 13h30min
às 17h00min, e no site do município, no lcone LICITAçOES.

o Municlpio de Marmeleiro dá garant¡a da autent¡cidade deste

documento, desde que vlsualizado através de

httpr//ww.marmelerro.pr.Eov,brl no link Diá¡io Oficial.

Página 2
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DIARIO OFICIAT ETETRONICO
VTU¡.¡ICÍPIO DE MARMELEIRO - PNNN¡{Á

SEGUNDA-FEIRA,I DE AGOSTO D82022 r ANO: VI I

ATOS DO PODER EXECUTIVO

eplçÃo No:1284- a Pág(s)

INFORMAçÖES COMPLEMENTARES: lnformaçöes adicionais, dúvidas e pedidos de esclarecimentos deverão ser
dirigidos à Comissäo Permanente de Licitaçöes, no endereço e telefone acima citado ou pelo e-mail:
I icitacao@marmeleiro.pr.qov.br.

Marmeleiro, 29 de julho de 2022

Ricardo Fiori
Presidente da CPL
Portaria 6.597 de 0111012021

NOT|FTCAçÃO DE RECEBTMENTO DE RECURSO REFERENTE la PARCELA

Notificamos os Partidos Polfticos, Sindicatos de Trabalhadores, Entidades Empresariais, demais Entidades, Cåmara
aMunicipal de Vereadores e Munfcipes de Marmeleiro a liberação de recurso pela Secretaria de Estado do Desenvolvimento

tJrbano e de Obras Públicas do Paraná - SEDU, referente ao Convênio no 48612022, com o objeto: Pavimentaçäo de Via
Urbana, no valor de R$ 2.942,07 (dois mil novecentos e quarenta e dois reais e sete centavos).

Marmeleiro, 29 de julho de 2022.
PAULO JAIR PILATI
PREFEITO MUNICIPAL

EXTRATO PARA PUBL|CAçÃO CONTRATO DE SEGURO DA FROTA MUNICIPAL No 083/2022
(Vinculado a lnexigibilidade n" 029/,2022 - PMM)

CONTRATANTE: MUNICfPIO O¡ MARMELEIRO
CONTRATADA: GENTE SEGURADORA S.A.
OBJETO: Contrataçäo de empresa para seguro de um vefculo FIAT/STRADA FREEDOM CD
98D281 B3CNYXl 5490.
VALOR TOTAL: de R$ 524,98 (quinhentos e vinte e quatro reais e noventa e oito centavos).
PRAZO DE EXECUçÄO f VICÊtrtClA: da assinatura do Contrato até 24 de agosto de 2022.
DATA DE ASSINATURA DO CONTRATO: 27 de julho de 2022.
FORO: Comarca de Marmeleiro, Estado do Paraná.

1.3, chassis

- 
Marmelei¡o, 27 de iulho de 2022.
Paulo Jair Pilati
Prefeito de Marmeleiro

EXTRATO PARA PUBLTGAçÃO COTTRATO DE COMPRA E VENDA No 084/2022 (Vinculado ao
Pregäo Eletrônico No 062/,2022 - PMM)

CONTRATANTE: MUNICfPIO OC MARMELEIRO
CONTRATADA:ALLMA MOTOR COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA
OBJETO: Contrataçäo de empresa para aquisiçäo de dois vefculos (vans) novos (zero quilômetro) para o Departamento
de Saúde.
VALOR TOTAL: R$ 530.000,00 (quinhentos e trinta milreais).
PRAZO DE EXECUÇÃO f VICÊNClA: O contrato terá vigência de 12 (doze) meses, contados da data de sua assinatura,
ou seja, até 26 de julho de 2023.
DATA DE ASSINATURA DO CONTRATO: 27 de julho de 2022.
FORO: Comarca de Marmeleiro, Estado do Paraná.

Marmeleiro, 27 de julho de 2022
Paulo Jair Pilati
Prefeito de Marmeleiro

rGp
Brasil
Ð5¡

Diárlo Ofìciel Asslnado Eletronlcamente com Certlflcado Padrão ICP-

Brasil e Protocolado com Carimbo de Tempo SCI de acordo com a

Medida Provlsórl e 22OO-2 do AtI. 10e de 24.08.01 da ICP-Brasil

O Munlcfplo de Marmelelro dá garantla da autenticidade deste

documento, desde que vlsualizado através de

http://ww.marmeleiro.pr.sov.brl no llnk Diár¡o oficlal.

Início
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HffiI Editais Curitiba, segunta-fe¡ra, 1o de agosto de 2022 .€d(ào 11,959

¡ rrr¡'r'i:i;rl ;rlr,r'nrlr¡¡,,,,,r L:r,'rr lrr T3

REPIIgI..IcA FÉoeRAlIVA Do BRÂsII.
.dfh-* .Þf

rr^!o co¡rr Jor,o^
¡orFa &úo^rô

./\î(.rt ,ts o ¡F¡n+¡
{¿¡.,û1¡i(]lMt: rl Udf, (¡, trdr4Ývr¡¡¡¡.ú

ll stsfEMAs coNs'IRUÍvos s.Ä.
- FM REcÚP€naçÂo JrrDrcrat.
CN PJlñ'lE no 't ¡1.038.{25,0001 -l I

NtRË 41.t00.080.747

EOITAL INFORMAfIVO
Pe¡o pro6fl1lÊ Êrlilal e em Nnlômrid¡de ærr1 n quo tritahels.4 o
ûrtioo 1i!3, dJ Lel n'8.,104/?0 o o artgo 15 dÉ Bou Ëllrlsto liæB¡,
sSo irìlÒrrrûdoe oB uqoilsl¿s då 11 SISTEM^S CONSTRUIIVOS
9.4 - EM RECUPERAçÄo JUDlctAL. de quf (E docúnEnloË
pértlncncs üo enærðneôtD do excfcícto øntdDil llndo è[ì 3't de
dêzcrÍbro do ?021, Bendo (ìlm o relål¿rfia då adrÍini$ttoçåo trbr(ì
or ùo0óoN $Éiáil e c $ìncrfmr$ lðlos ßr¡minisì¡ativos do
exorÊlcro c r ãtp¡¡ 0ô6 clemo4shçóes ftñãncexoû. Ênmnram.& a
dr0frc6iç5o nû ßðdê dt Cqrp¡nhlr, a Avù¡¡dã Jusellfro l(ûbitschok
de Oliw¡ro, nd 1i.400, bûtrm Cid¡dc hduitnñI, cn! Curitrbå. ãôtôdo
lo Par8nó, CEP: 81.450-900.

Cütrbá, 0t de ¿go6to dé 202?.

L,ul¿ Frrorndo Wolll d! C¡rvalho, Í)lßtor PRsldtnle

súMULA DE REcEBTMËNro DÉ RENovaçÄo na t"tcENqa ltÊ
OPERAÇÀO

MARflNt MEAT S,A ARMAZENS oERAIS CNPJ n'
75 2.9r.6OfrO001"06 k rñã públlm quô ßìltþ9lt do IAI â RrilÕvðçåo
dâ Licßnç¡ do Opcråçûo pora Amluôns GBrðri. ßiloa$ lrloorll¡cas
e deÞô6¡lo de ænrrlnw com validûde oté 27r07,/i0?6. inolalidû gR
írl¡1. krn oti s/n. Coll,niå S{nt¡ Rlta, l¡arinðquá/PR.

Av¡so DE LtcrrAÇAo
TOMADA DE PREç06 Nù 00412022 - PMM - EXCLUSTVO

PARA ME E EPP .

PROCESSO AOMtNfsf RAÍVO No 136t?022.LtC
OBJETO: Conlrstsçåo de omprðsa espêciålizÊrtâ nâ árÉs dê
cngonharla, pa¡a ðlåboE96o de Laudo Pqriciål om E6trutura
de Concrelo Ârmado, que apresBnla ss manifeslaçõss
palolôgrcas ex¡stentôs na eEtrutura, condrçðes stuãis da o¡,râ
sob o ponto de v¡6ta dâ qualidadg oslrulural e funcíonâl do6
s€us elomenlos, a mstodologiâ clêlalhâda psre o trâlânìento
ônde sâ julgâr necesMrio, juntåmÊnto com á ÊlaþorâçàÕ
do Projûto Exocutivo d€ Recuperação e/ou Reforço para
solução das enonÞliâs congtalsdas. A obra en quosiäo è
o ed¡flcio do Paço Mun¡cìpal, locâl¡zarto n€ 

^voñìda 
lvlacalí,

255, CÊnlro, na c¡dðdo dê Marmðlei'o - PR.
VALOR GLOBAL MÂK¡¿O: RS 17.570,00 (dåÆsotâ m¡r e
quinhentos e stentã roåis).
ENTREGA DOS ENVÊLOPES: A entrega dos eñvðlopes A e
B. contendo raspoctivâmeûlÊ â docum€ntaçåo ds håbililação
s a proposlå d€ pr6çOs doveråo s€r prÒtocoledos no Sstor dê
Lic¡tqçðes e Contratos Êló o dia 0l de rêtembro ds 2022,
às 09i00 horag. Não soråo considerâdâs ss propostag €m
âl€so
ABÊRÍURA OAS PROPOSTAS: 01 d. selembro de 2022,
å6 09 horeß o 30 mlnutos, junlo a salå da rouniöos dã
Admlnislrãçåo e Plãñelamenlo da P¡efoitura Munlcrpal d6
Mafnr6l€iro.
O Edrt€l e seus anexos Þodsråo 8€r obtrdoB na PrêfoiturÊ
de Märnèla¡ro. no 6nderoço Avrnidâ Macâli, no 255, Centþ,
Ëon€ (46) 3525'8107 ou E1 05, MqrmÊlÈ¡ro, Ëstado do Páraná,
dc 2'a 0" le¡ra, dâs 08h30m¡n à3 11h3onr¡n, e das 13h30n1i'ì
ås 17hoom¡n, € no s¡te do mun¡clpio. nô lcone t.íC|TAçÕES.
tNFoRMAçöÉs GoMpLEMENIARES; tnformBçóés
ad¡c¡onols, rlúvldgs É pGd¡doÊ d€ esclerêcimån(os devoråo

ser drrigrdos å Com¡ssâo Porman€nto do Lìc¡taçöes. no
€ndcraço e to16fbn€ scìms crtodo ou p6lo 6.mail: lleilûgegíe
marm6lo¡ro-oÍqov.br.

Mãrmel6iro, 29 de julho dc 2022.
Ricsrdo Fior¡

Pr€sidento da cPL
Portarie 6.597 de 01/10/2021

REFÜOLIcA FEDÉnAlIVA oo SRASIL

#
¡, ¡rttr¡ott: t¡rovt r(r¡,i¡ t¡¡i\ltNst¡tcÁr)

¡lÂto co{fr JÜfro^
aoûxfú bt!ú(Âßl

rrÀodlr¡Mr *¡rsþr
Bl,ry¡ùar¡*,ÿ ¡br*Ý**ták*:

Colombo ffi
Frefeiturcr Municìpol

Av¡Bo de L¡citåção
Editål - Tomôda de Proços No 25/202

OþJgtg; ContrãtãÇão de enpresa de engenhar¡a pera

execução de oþrss de pav¡montação das seguintcs v¡ss
pùblìcas: Rua Antônio Sevor¡no das Neves, Ruã Când¡do

de AbrBu, Rua Cinco ds Fevers¡ro e Rus Sique¡ra CâmpoÈ,

conrpreendendo serv¡çós p,€lill¡rìares, teräplen¿gërn,
dranagem, mo¡o.fiô d6 concr6to. rsguleriæçðo o

compactaçåo de subl€ito. sub.baso, base do br¡la

graduadÉ, inìprirnação, pÍrìlura de l¡gsção, revsslirüÊnto

com CBUQ, passoio públlco. slnâlizãçåo ê dèñsis Ë6rviçoÊ

psd¡nsnles incluldos nos projetos.

,ÞFl¡¡ 24 do agosro dê ?022 ås 09:00 horás.

Local do Àbortur¡: Sala de L¡cilãçõês, siluada na Rua XV
de Novômbro No. 105. CentrÒ, Colombo, Parâná.

Prng.o.lftÅim$ Conslånte no ed¡tå|.

çIltårig-C.e.JHlgîment0: MefloÍ Prêço por Lole.

lnfornraçõ€s Complemontar€s poderåo ser obtidâs na

Secrolaría Municipal dâ Adminislrsção, sito å Rua XV d€

Novemblo No. 105, C€nùo, Colornbo - Peraná, ou pelos

fônÉs: (41) 3656*80S0 ou 365ô-8002 ou pôlo silo:

!ytr'.11,çIll0ft lÞ-q,pI,s9v,þ.(

Colomto, 29 d6 júlho de 20?2.

Hold€r Lu¡r Lararôtto
Pretelto Munic¡pal

MrNrsrËRro puBLtco Do EsrÂoo Do pARANÀ

SUBPROÊURADORIA.GERAL OÊ JUSTIÇA PARA
Äs3uf'llos aDilllNrslRATrvos

ccrMrssÄo PERMANEi¡TE DE t-rcrraçAo
LË[Ão tro 2r¿o22.MPipGJ

Avrso oE l.rcrrAÇÃo
l.Obrolor õlÉñúçåo do t4 (quúloño) va¡dlor docl¿rdor rôicrylÿois.
Þôrl6ncônlcs ô lmtÐ do Minírlérb Prrbliæ do tllrdo dô P6rãn¿,
d'rlíb[k,ôs úm 0 (novo) lo[ñ. oonlmìû cipoofiqûç^5$] ñ[lìdå8 no
Êdil¡l e 6eus A¡Éxoe 2,oût! do Lonûot di6 17 do 096þ dê 2022 ð8
15h30 {crôd.nçhúeñto' d¡s lfihts àn 1fýrsorDin) 3. Locrl: SGtÈ do
¡,|ìni3lôrio P(rblió, gilr,¡dr n¡ Ru¡ M¡rochal HrmlFt. rf ?51,
Curilibå/Pr ¿ - Ëd¡t¡l ê lôtôrm¡çale¡ Coñplôñonldmai Þodcrão Fe.
ohddô6 no iil€ do MhrdáriÐ P('tl¡.¡ .Io Erl8do îlo Þirîôôé

rlwfy,mD,ptgây.þ, d, posdoofrBntb iunlo d Eqqrpo dê Apo¡o. rÞ
nú6m €ñd6Þçô. Cutl¡b¡, t de ågoto do 2022.

( - - ;ñä; öü"i'¿'il;iö i
o MuNtclHo DE sÄo Jol(o oo lRruNFo. otravéÊ do Éìrof¿.tro

. Mun¡c¡päI. no uso do surrs str¡buiçðes l(Uais, lorÉ Þ(ibliø, pûrt'o @nhúDiDrootô (os intqosådm, quÈ lará roûli¿or llt¡lo$o nå i
r¡odafldärle dc PREo,/lo PRËsENclAL rô 5212022 - PMSJT. Obr4lo'
Flqrgrsfo do ProçD, päro s)nlrateçåo do mprÈu csfrcdâlizûda ern

' 0orÈDclämonlo 6oìpdrlllhá¿lo ¡la lÞl¿ dc wldlG lcvss c Þësoos
(þrn lornccrlú¡lo do péçcs o ærvl9os. puo porlqio de 12 (dozú) l

, rnw$. de û(Ðfdo c¡m o fernú da, Relsèncn ñnttoñlg no Afrxo I

' do Êdil¡|. 
^bortur¡: 

l6/08/2022 i¡s 09h O0nn. Crnórb do .,u10¡moñto: ;

trtENoR PRÉÇo ÂlRAvÉs Do "MEl..HoR lNÞ¡c8". vf,lôr-nrúrrno'
j R¡ 9?S.700,Ý8. Õ Ê¡Jital eslå dirFonrvål prfr downlüd ho ülê ww. i

blf ör0 bl or rc ñr1êì sw olriilnfo pr OoÝ hr (Podãl dâ 'frãôßpnñncia). 
i

São Joãa ro frunfo, 20 de,ulho dc 2022. '
Àblnel do V¡llo

\ - .. *- - - .. ^-^ - ^^ ..---11:lort:

- ÉLErçÖES SrN0rCArS -
avtso oAs TMPUGNAçÖEs

Às 17h00ñin. .lo diâ 29 d6 ¡rlho d€ 2022. na Bedc do Sind¡cålô doe
S*üurittrior do F0táná. ortå na Rua Am)[io Ad0r, n" 956, erquinû
Avcnrdq ¡leûy fjord. Fanny, Cùillbõ. PR. loi qnçaÍ¡adc o pra¿o
p¡lÍ a úrturoñâÉo do Re0i6lfô rlq Ër¡didal0 dà Ohapà ÚôiÇå
"RENOVi\ÇÃO", @nÊor6l6 ao pleito quo ærò realizado m drâ ?0
de 6elûrnþro de 110?2,0qfflrno r{r do Reâislrc d6 ChâÞå$
publiedå ño Jqnal fjcrnÞàrånÁ pl0inå 13 ôd¡çåo do 25 do ¡¡'ho do
?022 e ho Oiádo Olicíìl do pnrund - DIOË. pá!¡nð 47, e4ição de 26
de julho do ?022. No pr*o esl¡bclÈsido ilâ menc¡oilada Al0, NÀO
ITOUVE quálqucI ¡nìÞuonaç[o êß end¡dálos frårts Øír6rrr æ
plqito da chrf[ "nf¡lOt'rnÇÂCf'. arñrfi cmposlf,. SltvlÂ NlAfllA
GIIÿIENES, Äl^RCl^ CRIS'Í INA OÊ OLlVEllìA ti(ìl lULrZ,
ARMAN0o MoRgNo, RoñALDo tiËBÀsilAo prREs. Gtt.À4AR
ANTONIO SCHONARÍII, IEONËL MARTINATTO DOS RËIS
GRYIJOGI. SIDNÊI BANOOCI{, OSVALDO RIVANOLI JIINIOR.
DË.VI.YN fJËRNANDA IAVAÍIåIì CIJNICO. FRANCISCO
RÐBCRÍO fi1AROUE.S, LUIZ CARLOg OERGMANN, IEOPOLOC)
Lô8O OLlvËlnA, ôDETÉ BÉRNÁlloó, ROS^l],f\ ÞO r{CrClO
GAVI.OVSI{I RAABIï. MARIA LI,JCIA I¡.UTON ÍJRIÎIRÉ, VILMA ÞI1:

JÉs(rs I'ERt.'ssF.it"Õ. ADLAtl 
^NTONTO 

C^zz^NËt.t.r e
ELISABETE ALVES DÉ ME!O-
P¡ra que prccluza 06 eleltos contldos nor 

^dtgo6 
00 c 76 dÐ

Êstãluto dtì$lö Sîrds¡lo, for laeláda ð p,fs.jnle 
^ta 

que ( ¿$sihâdiì
polo Pffi¡dhtL'6 pcfâ Sr*r9lárjH

Curiljb¿, 01 do ¡0o3to do 202?.

stlvtAMARIActMENEs MARctacRrsllNAo.scHULTz
Þrocldonle Sccreldrio

Emprðendimenlo lmobil¡ár¡o Avenlurõ LTDA torna
públ¡co quô filtçAUAIet aô IAT - lnslilulo Ägua e Terra

AttlQjiteçå9...Fl0f.eglfl I psrä CortÈ de Nårivas (lrnplarrti¡çåo

de Lof€am€nlo). no loæl donon¡nãdo Rua Eng. Josó G.

H¡gino da CoEtrâ 6/n. no mun¡clpio de P¡râquatå-PR.

sùMULA oÉ REcEFTMÊ¡¡ro RÊNovaÇÀô Þa r-rcENÇa
,\MTJIÉNIÂL SIÙIPLIFICADÀ, LÂS

MARflNI t¡lËaT s/À - AÊM^zÉNs GERArs, oNpJ r"
75 29,1.801/0001 00 lorna públlco $ro tççfrìnu do lÀl â r.novaçSo
Ca Liænga Anl¡lon0l Srmprti6da para Anrì0uén8 garais do
toru!¡¡os ûm (;åtpðcÉ t,onad6 Ýúìr(b âtú 27ru7l202t1. rml¡lanlâdo
t\s ftR-?tl. KMorì - sN' - cor..ÔN¡A fJANllA RrrÀ *
PARANAGUÄ/PR

æffi¿

6lombo hffi
Prefeitr,¡rc¡ Munici ¡:<r I

Av¡s0 de Llc¡tåçåo
Edlrol - Pfê9åo Elðrrðnlco No 078/2022

Objgloj.Contrâtâção do emprese åspociàl¡zeda, er¡âvés do

s¡stÊma de rGgistro dÊ pfrços, pgrs lomecinl€nto cle

móvois e equ¡pñmentos ô elelrodomó6licós p8ra

eslabelecimentos de saüde do nlunicipio de Colombo.

Rqçp.h¡tilfini0--C.as'P-feÞ.aÊtå.ñ: Þâs 08:00 hores do d¡a 02
ds agoblo dè ?022 aló ás 08:00 horä6 do diä 15 ds agoslo

de 2022.

lnlclo-.ú-âfå6¡e-Ca".Þltp.l¡lr-rtr-PJîçet: äs 09:00 horas

do d¡e 1 5 dô ago$lo de 2022. (Horário ds Brasllia).

Le-e¡Ldgr$þ^effuf'å; Bolss do l,íciteçðcs o l-eilõeE do BrÊsil

- AceÈso ldÐnùfrcado no link (bllÐmpñs,ord.br).

em$p-jllå¡j0l9"i Conslântê no edrtä|.

Critfuic.-CÈJ-ulsâmtnlg; Menor PrÞço por ltonì.
lnlormâÇffås Cofrplômentsles pôdetáo sor obtidås oa

Secret¿riã Mun¡cipal da Âdmrñislração, srto à Ruå XV de

Nov€mbro. 105, Centro, Colonrbo - Parâná, qu pelos lone8:
(041) 3656-8080 ou 3656-8002 ou pclo 6ité:

vrrrMppl gmþft 
"0f,o.rÿ.ÞJ.
Colornbo, 29 de julho do 2022.

Holdor Lulz Lüarotto
Prêloitó Munlc¡pol

C¡s.6d!
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R$99.ó2?, I 0 (Novcr:ra c Novc l\,lil, Soisccnros c Vintc c Sctc Iìcais c Dcz (ìcntarns).

PRO'rOCOI,O DOS llNVEl.,OPllS: ârú ¡ìs 081{30N4lN (oilo holas c rrinra
rrrinutos) do rlir I 6/08/2021 ((lczcsscis dc agcrsto rlc 2022), t)^1ì\ t)¡\ SlìSSÃO DD
/\lllf Rl tJR;\ DOS EN\¡Ul,OPli,S: 09110001!llN (novo horas) do rlia l6l\gt2(t22
(dczcsscis rlc agosro dc 2022), L(XIAL D¡\ Rfl^t-lZl\ÇÃO l)Â l,tCìt't'..\(:ÁO:
S¿ln tlc lìcuuirics tlo Paço lVluniciptl, Ar,. Â lcxantlrc l-citc dos Santos. ,18 l. ('cltro,
Cirlarlc tlc Japirrr, Fstado do Parûlri, lìll1-lR /\ DA DO llDlTAL,: Disponivcl no sirc
do l\4unicipio dc Japirr. wwjapira,prgov.br, licitaçõcs; otr solicit¡do ntravés clo
c-rnail licimcao(r)lapira.¡rrg,or'.br,

.la¡rirn, 28 <lc.iulho <lc 2022.
P^ ( J l.O .lOS Fl h4OIìl: l N ¡tl'l - l)rcfcito llluniaipill

79639t2022

I Mørmeleíro

A\/ts0 l)E t,t( t]^(:Ã0
l()i\'lÂDA t)U, Pllli(;OS N" lXH2022 - I'i\ll\'l - OX(lt,USlvO l,Alù\ r\tU ti ti)PP

PROCESSO /\ Dl\,¡ I Nt S't'R¡\'t-t \¡o N. I 36/2022-t,lC
OflJlil'O: Coltralaçtìo dc crrr¡rrcsa cspccializada na ¡'uc¡r rlc trrgcnlrariir, para
clill)oaç¿ìo (lc l..aurl0 I'cricial cnì l:sttÏlura dc Cloncrcto Antìa(lo. qUc ilprcsot¡tc ts
rnanili.stnçcìcs prtoltilicas cxistcnlos nâ cstrltltrra, corr<lìçt)crs atuais da obrn sob o
ponto (lc vistá (ln qu¡rlidadc cslrrrtr¡ral e lirlciorral tlos scUs clcrtrcntos, I rrrctodoJ0gia
(lclillhfldî pilril o triltlrrcnt0 ondc sc.julgiÙ ncccssiirio,.iullû¡tìcillc co[t il elâhorítçíìo
do Prqjclo ll¡ccutivo rlc Rccupcraçrio c/orr llcforço ¡rora soluçiìo das anonr¡¡lins
constatn<las. A obru crn qucstilo é o cclilicio do l)aço lr4unicipnl, localizado il¡
Averrirh h4acali. 255, Ccrìtro, nn cidode dc l\4aùnc¡cì¡ro - l)R.
\/^l,Otì (;LOB^1, NlÁXl[1(): R$ 17.5?0.00 (rtczcssctc rnil c qilinlìcnros e srontir
rcnis).

llN'flìliGÄ DOS l¿N\tlil,OPlìS; A cnrrcga tlos crrvclo¡res A c ll. ooDlcndo
rcsl)ccti\,¡ìrncnlc â docunrcrrlaçiio tlrr habiliraçrio c n pro¡rosta de prcços <lcvcriìo scr
prdocolados ilo Sclor clc Licitnçôcs c Cuìtrrt()s até o (lia 0l dc sctcnrbro rlc 2022,
¡ts 09:00 hor¡s. Nio scrilo considcr¿dils ¡ts l)(oposl¿ìs cnì iltrilso.
AlllìR'IUR^ D^S PROPOSIhS: 0l (lc sctcn¡bro dc 2l)22, às 09 horas c 3{}
m¡trntos,.itrnlo 0 sala de rcuriclcs dt A(ltninishaçiio c Plarrcjarncrrto da Prcfcitr¡ra
Ir,lunici¡ral dc Marnelcilo.
O Ed¡lal c sous îrcxos podcuìo scr ollidos nr l)rcfcilru a dc l\larrnclciro, rro crrrlcrcço
Avuilida l\4ncali, rro 25 5, Ccntro, lhrc (46) 3525-8 I07 otr 8I0-5, t\'tflrnrclciro, Dsrírdo
(lo Pararìa dc 2" î 6" l'cirt tlas O8h-ìûrrin ¡is I I lr30nrin, c das I 3h-ì()rnin rìs I 7h00rn il.
c rro sitc rlo rrrrricí¡rio. no iconc LlCll'AÇÖES.
lNlroRñt^ÇÕl:S COùlP[,tìt\¡ltN't',\RtÌS: tilforrrraçircs ¿rliciorrais, rtúvichs
o pctlidos dc esclarccirncutos dcvcrrìo scrr dirigidos rì Coriss¿lo l)crnlarcntc
dc l-¡c¡tflçòcs, lo crclcrcço c tclcl'onc acinro cilado ou pclo c-rnail: llcltacso@
marmeleiro.pnsov.br,

lvfarnrclciro. 29 dc.julln rlo 2022.
Iìic¿rdo ljiori

Prcsidcnle dr OPL
Porlari¡ (r.597 dr' 0l /10/201 I

7594612022

I PtrssøI

}\D.il"tDlc)\Ç;\o E ilot\,toLoc^(ì;\o D,\ ToN,t^t),\ D[ prìE(;os
N'01 r/2022

r\djrrdico E Ilonrolo¡¡o O Ob.icto Do l\'occdirnorrto l,ic¡tflt(irio llcalizado Na
l\'lodalidadc'lirnada De l)rcços. l)ârfl Dxccuç¡io Sob l{cgirrrc Dc [ntprcitadû l)or
l)rcço Glotrtl, Tipo lr4cnor Prcço, A Preços l:ixos E Senr Rcâiustc Dâ Seguint(r C)brî;
LOI'E: (.lNlC0
O B.l Li'f O: I'aÿ¡nìciltnção l)olìctlr ica. (Ìrn /i reî l)c Obrî l)c I l..l I 0.26 lr,l:. tistracla
llurul - Linha Dois Pirhciros - Nlissal - l¡r; Corrvônio N' I 2ó12022 - ScÇretilr¡a
l)c Estado Da.Àgricrrltura E Do Abosleointcnto/Covc¡:lo l)o Lìstfl(lo Do Paraná

t,fìoPoNtiN't'E: AcROtNDtlsl'Rf 
^,4t-tANÇA 

t-fD.\ - tjpp
VAI,OR: IìS R$ 575.1192.24

lvlissal-l,lì.. 26 dc.iulho do ?022

^Dll-To 
I-t.llS FllRlì¡\lìl - PREI:lllTO lvlLlNlClPAl..

7954312022

I Nouø Esperønçø

,{vlSO l)lr:,^BliR'l L,lìA Dli PRO(illSSO Stil.,r:'f lvO P(ll}l.,lCO
S l,\l P t,l lrl (';\ l)O N',001r/2022

O N4urricipio dc Noln lispcrança, l:lstado do Paruná. por irrtcnnódio da Sccrclria
l\'lunici¡ral dc Assistència Sooial, Scorclaria i\4unicipal dc Educaçào c pela

Comissùo Organizadorû do Pí)ccsso Sclctivo Pírblico Simplificarlo, lorua público
para conhccinrerto dos intcrcssnrlos, quc lirrá rcalizar Proccsso Sclctivo Priblico
Siruplifìcado pilrû d contrstÀçr¡o tcmporária dc cxccpcional inturessc pÍrblico dc
Agente de veículo autonrotor, corrforurc espcciñcaclo ro Editnl dc Abcrtura que se

cilcontra flncxo.iunlo ao sitc da Prefcitùra i\4unicipnl <lc Nova Espcrança https://
ww.novaespermca.pngov.br/?rneio= I 568. lvl ais in lìrnrrnçôcs podcrrìo scr obtidrs

.jullo a Sccrelarin tr4unici¡ral <le Assistènci¡ Social, no hor¿irio dcr exl)c(licnlc. (lc

DiárioOÌIC,IALI¿u'aná
2ã leia | 1olAgol2022 - Edição no 11223 33

scgunda a scxta I'cira, drs 08h ns I I hiornin, e das I 3h3(hniil ås I 7h. na llun llolnário
lUil11ins. n"160 - ccrfro, lclcforc (44) i252- 5342.

Nova Espcralç1.27 dc.iulho de 2022.
lvforcir Olivatti

I'rclcito l\.f urricipa I

79832t2022

I Paraíso do Norte

ì\4l.rNrcipto t)E pAt{^iso tx) Notìl'ti
tis lADo Do P,\R^NÁ
AVTSO Dn t,rCrn\ÇÀo

PRO(ìtiSSO ÂDt\4tNtSl RAl lVO N'23?9/2022
t\4oDAt,t DÄDti coNcoRRtNCtA N" 08/2022-t'l\,t pN

,\l..tENAÇÀ() t)u ßt:NS il\'lÓVEIS .. t\.t^toR ()Ftìtì]A
i\ Conrissiìo lìspccill de L¡cit¡rç¡io norrcnda ¡rcla Porlaria 06 dc 04 dcjnrreiro rle 2022
prrblicada no Diário do Norrrcstc dia 0-5 dg j¡¡çjy¡ 2022, conrrrnica qrrc rcalizará
licitilç¡to na no(lilli(latlc Corcorrùncia Priblica ¡rnrn Alicrrnçrìo dc Bcrrs l¡rrivcis, nos
tcriltos dit l,ci I;crlcrnl n" tl (i66/93. suas allcrtçrics c dcnrais lcgislaçirus apl icávcis.
do lipo lVlnior Ol'crta. c (luc ír âbcrlru'â sc dará às th do dia I (r dc sctcnrbro dc 2022.
nas dcpcndôncias cla Casl ch ('r¡itura. na Âvclid¡ lìui lìnrbosa, nn 905. ccltro,
l'¡raíso do Nortc. llstildo do Paraná. Objcto: Alicn¿çiìo (lc I 2 ((lozc) lotcs urtì0nos
seûr cditìcâçào, sutorizados para vcnda atlar,és da L¿i (lornplcrrcntu (Murricipal) n"
3ll2019de2.1i09l20l9,crnconsoniìncinconrnl-cil\4unicipalrì,(.ì0jl/20l8conìsuas
altcraçõcs inlroduzidas pcla t-ci n.' 3.i2l20 I L Scrñt¡ ¡\ licnad<ls os Lntcs tlc 'l-crra n"s
0 l, 02, 0.t, 05. 06, 07, 10, I l, I 9. 20, 2l e 22 da Quadra n" {) I da I'lanra ofr cial clo

do Parquc lndush ia I .A ilìilri l(lo Artonio Chiquctti, cont valor globrl nr írrinro ¡rrcvistrr
dc tì$ 557.0.53,-51) (quinhcrrtos c cirqucrtr c sctc nril, cìrrqrrcrrta c três rcris c

cinqucrrta c ilovc ccnlavos). l)criodo dc Prolorìolo dos Docunìcntos: 0ln8/2022
r l5/O9/202? tlas llh Às I I hs c tlas I 3h Às l(,hs e ro tlia 1(¡10912022 <las Otlh ¡ìs

08h3ornir. O cditill c scus ilncros cstnriìo disponívcis aos iillcrcssatlos.junlo ao
Dq)artanrcnto dc Administração (jcral - DivisÌo dc Ccnrpras c Patrirrrorio, rra

Prcfcitura l\4unicipal dc Pnraiso do Nonc, llsla<lo rlo Pnraná. sito a Âvcrrida'li¡rciarr
88. tlurnrrtc o horário rrornrnl cìc expcdicntc. r.l¿s 8lr às I lhs c rhs l3h às l7l¡s.
lllaiorcs irrfonnaçtìcs: (44 ) .'ì43 l -8000 ou pclo cnrail: planejamento@paraisodonorte.
pngov.br: compras@paraisodonorte.prgov br; e I ici taçiìo(,;)pa r'â ¡ sodoÙort c.pr.!io\,. br

Pnraiso rlo Nor1c,28 dc.lulho dc 2022.
Cirrlos Altìcrto Vizzut0

Prcl¡ito lvlrnr¡cipal
79Ê00t2022

I Poranoguú.

AVISO OE CHAMAMENTO PÚBLICO
CHAMAOA PÚBUCA NO 01212022

Processo t1" 1 5,11 512022
A Prefeitura Municipal de Paranaguá-Pr, através da Secretar¡a l\¡un¡cipal
de Meio Amb¡ente, por ¡ntermédio da Comissão Permanente de Licitaçâo,
cons¡derando o disposto na Le¡ Federal no 8.666/93 e suas alteraçöes,
com þase na Lei l\4unicipal no 3.650/?017, art. 3., torna púþl¡co, que,
através desle, viabil¡zar através de Termo de Cooperação com o Poder
Público Municipal, convocar ¡nteressados da ¡nicialiva privada com vistas
a Manulençäo de Praças Públ¡cas e Execução de ¡¡elhorias Urbanas
Ambientais e Paisagísticas nesses locais, observado o interesse público
bem como a náo oneração fnanceira do Municlpio. Os intelessados deveráo
apresentara documentaçåo sol¡citada no ed¡tal, de 01 (prime¡ro)deAgosto
de 2022 a I 5 (qu¡nze) de Agosto de 2022, no horário de 08h:00 às 1 t h:00 e
das 1 3h:00 às 1 th:00 - Sessão pública de Abertufa: 1 6/08/2022 às 09h:00,
na Rua Júlia da Costa, 322 - Centro - Palácio Såo José - Paranaguá-Pr,
1o andar - Comissão Permanente de Licitação/Secretaria Municipal de
Adm¡nislraçáo. O inleiro teor do edilal, poderá ser ret¡rado no endereço
e horário acima mencionado, também, alravés do s¡te: www.paranague.
pr.govbr- chamada pública. lnformaçöes adic¡onais, dúv¡das e pedidos de
esclarecimentos, deverão ser dirig¡dos à Com¡ssáo Pefmanente de
L¡citaçäo, alravés do e-ma¡l: cpl@paranagua.pr.gov.br ou através do
telefone 41 -3420-6003.

PARANAGUÁ,28 DE JULHO DE 2022
SHEILA DA ROSA MARIA

Comissåo Permanente de L¡c¡tação - C.P.L
75631t2022

I Paula Freítas

pRutrtìt't'l t R.\ t\t (,N t(iil'/\ l, t)ti t'Ä t [,^ t.'R t:il Äs
lìS'I¿\l)O l)() l'ÅRÀNr(

^vtso 
Dtj AEtiRIUR^ Drì f .rcll^ÇÀo

Pftoct¡sso LtcIrivr'Ór{to No 9el2022
PIIEGÄO ELE'IRÔNI(:O N' (ý/2022

P 1.,Âl'¡\ FOIìlvlA : www.go%br/compr¡s/pa-br
OBJE,1'O,4qui.riçrio d( k¡t.\ ¿( lrrrot ptru u lirluutlùo ltýittttil t ¡Ltrrt tt lirt.tuut
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Detalhes processo licitatório
nformrçöes Geÿa

Entidade Excsutora i MUNICÍp1O Df: MARMEI..EIRO

Ano* 2022

No licitação/dispensa/inexigibilidadea .¡

Modi¡lidðde{ 
I 

r"-Tldu de.f1eços

Número edital/processo* . 131¡2l,ZZ

pf 9v94 lcñtqp. d9..o.f 9 ? n.l.Í!¡q9..1[teI¡¡cl9n.è.19/.lny!!l.htgtr f.p

Instituição Financ,eirâ |

Contrato de Ernpréstirno

Descrição Resumida do objeto* ; contmtðção de empresa especializada na área de engenharia, para elaboração *fr,
rde Laudo Pedcial enì Estrutura de Concreto Àrmado, clue apresente as rtti

: m¡nifestações patológicas exislentcs n¿ì est.rutula, conclições atluals da obra sob - i

o ponto de vista da q:alrdade estrutural e funcional dos sels elelnentos,

Formð de Avalição Técnìca e Preço

Þotaçäo Orçanrentária* : 939r.94r.220003200633390390500

preço máximo/Referêncta de pr-c. - 
. ü,üo,o; 

- - -

R$*

Data cle t.iìncômento do Fditål i,r"lt¡n2r2 
i

Data da Abertura das Propostas :6,1.¡jg¡r¡)) ', Data Registro

Data Regìstro

0r10812022

NOVA Data da Abertura das Propostas

Þðtã de Lançamento clo Edltäl i

Data da Abertura das Propostas :

Há ìtens excluslvos pôrä EPP/ME? Sirn

lJá cot¿ de particìpcrção para EpP/ME? Nâo

Trata-se de obra conr exlgência de sr.rlrcontratação de ËPP/ME? Não

Hå priorldade para aqulslçõcs de microempresas regionais ou locais? Nåo

Data Cancelarncnlo

CPF3 8148028931 (þgout)

a\ Percenfual de pðrticiÞacão

https://servlcos.tce.pr,gov.br/TCEPR/Munlcipal/aml/DetalhesProcessoCompra.aspx 111


