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coNTRATo DE pRESr,tçÃo DE sERVIços N" ts7t202t
(Tomada de Preços N" 002/2021 - PMM)

O lvtUmCÍpIO DE MARMELEIRO, pessoa jurídica de direito público interno inscrita no CNPJA4F sob

o no 76.205.665/0001-01, 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-l SSPÆR e inscrito no CPFÀ4F sob o no 524.704.239-53, de ora em diante denominado
CONTRATANTE; e a empresa OESTE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA,
pessoa jurídica de direito privado inscrita no CNPJ/lt¿fF sob o no 11.504.898/0001-51, com sede na Rua
Alberto Taufenbach, no 120 - Sala 02, Bairro Vila Adelaide, Cidade de Pouso Redondo, Estado do Santa
Catarina, CEP 89.172-000, Telefone (47) 99205-0539, e-mail: euqenharia(g).engenhariaoeste.com,br ,
representada por seu administrador, Sr. EwertonLuiz Roberto, portador da cédula de identidade civil (RG)
n" 3.420.439 SSP/SC, e inscrito no CPFA4F sob o no 030.307.389-65, de ora em diante denominada
CONTRATADA, sujeitando-se às normas da Lei 10.520 de 17 de agosto de2002 e à Lei 8.666193,
subsidiariamente, e obedecidas as condições estabelecidas no Edital de Tomada de Preços N" 002/2021,
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 para elaboração de
projetos executivos de engenharia para pavimentação de vias municipais em BIM, obedecendo ao
Decreto Federal n." 10.306 de 02 de abril de 2020 e o Estadual n." 3080 de 2019, nos termos descritos
no item 2.1 da Cláusula Segunda deste instrumento.

Parágrafo Único
Integram 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'00212021 e seus anexos,
juntamente com a proposta da CONTRATADA.

CLÁUSULA SEGUNDA - DO VALOR CONTRATUAL
2.1 Pelo fomecimento do objeto ora contratado, o CONTRATANTE pagarâ a CONTRATADA o valor
global de R$ 163.950,00 (cento e sessenta e três mil novecentos e cinquenta reais), de acordo com a

abaixo descrita:

2.2 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, previdenciários, fiscais
e comerciais incidentes, taxa de administração, materiais de consumo, seguro e outros necessários ao
cumprimento integral do objeto contratado.

CNPJ: 76.205.665/000 l-0 I
Avenida Macali, no 255, Centro - Cx. Postal 24 -

01 0l Serviço

Projeto executivo da via Marginal PR 280 - 2km de extensão,
trecho entre o trevo de acesso ao município de Canrpe Erê até
próximo ao acesso a Cerealista Bandeira integração ao projeto
aprovado iunto ao DER do trevo de acesso ao Posto Toscan.

56.000,00 56,000,00

02 0l Serviço
Projeto executivo da Estrada Rural ligando a BR-280 até as

comunidades Linha Félix e Linha São Brás com 6,5 km de
extensão.

51.950,00 5l.950,00

03 0l Serviço
Projeto executivo da Estrada Rural ligando a PR 280 até a

Comunidade da Linha ltaíba com 3.5 km de extensão.
28.333,33 28.333,33

04 0l Serviço
Projeto executivo da Estrada Rural ligando o perímetro utbano
de frente ao CTG pela estrada rural a comunidade da Sanga
Seca com 3.5 km de extensão.

27.666,67 27.666,67

Valor Total 163.950.00
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2.3 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.

cL.Á,usuLA TERCETRA -DAS coNDrÇÖEs DE pAcAMENTo
3.1 O CONTRATANTE efetuará o pagamento através de transferência, depósito ou Ordem Bancária
Eletrônica, até o décimo.qr+into dia subsequente ao do fornecimento do objeto, comprovada a adequação
com o disposto no edital, mediante recebimento da nota fiscal.

3.1.1 O pagamento será efetuado em duas parcelas, sendo 50% na entrega para a SETOR DE
ENGENHARIA e 50% do valor, no momento que o projeto for aprovado (pela SEDU, SEIL, DER,
CADG). A Contratada deverá emitir Nota Fiscal/fatura correspondente aos serviços prestados,
encaminhando-a posteriormente ao Departamento responsável para conferência e assinatura pelo
responsável.

3.2 A fatura deverá ser apresentada no Setor de Compras, com indicação da modalidade e número da
licitação e Contrato de Fornecimento, e Nota Fiscal emitida em nome da

PREFEITURA ML]NICIPAL DE MARMELEIRO
CNPJ n" 7 6.205.665/0001-01

Avenida Macali, no 255 - Centro
Marmeleiro - PR
CEP: 85.615-000

CQNTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N" 15712021
(Tomada de Preços N" 002/2021 - 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 coneção , o ptazo para o pagamento passará a fluir
após a sua reapresentação.

3.5 A nota fiscal/fatura deverá ser emitida pela própria CONTRATADA obrigatoriamente com o número
de inscrição no CNPJA4F apresentado nos documentos de habilitação e das propostas de preços, não se
admitindo notas fiscais/faturas emitidas por outros CNPJs.

$1o 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 conigido até a data do efetivo pagamento
pela variação do índice INPC oconida no período, salvo a ocorrência do disposto no $ l" desta Cláusula.

cL,4.usuLA QUARTA - DOS REÇURSOS FTNANCETROS
4.1 Os recursos destinados ao pagamento da obra de que trata o presente Edital são oriundos de Recursos
Ordinários (Livres), Taxas - Exercício Poder de Polícia e Taxas - Prestação de Serviços. Os recursos

conta das s

cL.ÁusULA etrrNTA - Do pRAzo DE vIcÊNcIÄ
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MUNICIPIO DE MARMELEIRO

Avenida Macali, n" 255, Centro - Cx. Postal 24 -

1867 Q4.122 0003 2.006 3.3.90.39.05.00.00 0
2550 04.122 0003 2.006 J .90.39.05.00.00 510
2656

03.01

04.t22 0003 2.006 3,3.90.39 00.00 5 I I
57s 14,01 15.452 0036 2.06s 3.3.90.39.05.00.00 0

:rr¡it:iii{rir f i'i: i'rltt;:ìi ',i'{rr I ¡riil:¡jtr !:it!ìlLt¡rìrirrtl !'itrt ìi,llriìi(ri¡iir¡ ,il, l[i ¡,r

E-mail: - Tclcfonc: (46) 3525-8107 / 8105

oESfEt ocÂcAo
ÞEMAQUINASE
EOUIPAMENIOS
LTDA:l 1504S900
001 5l



3 tj5/

MUNICIPIO DE MARMELEIRO
ESTADO DO PARAN,Å

5.1 O contrato terá vigência de 12 (doze) meses, contados dadata de sua assinatura, ou seja, atê21 de
dezembro de 2022, admitindo prorrogação nos termos do art. 57 daLei 8666193.

5.2 Havendo prorrogação, os valores poderão ser reajustado, após 12 (doze) meses, utilizando-se paratal a

variação acumulada do INPC, aparlir da data da assinatura do presente instrumento.

CLAÚSULA SEXTA: PRAZO, LOCAL E ESPECIFTCAÇOES PARA EXECUçÃO DOS
SERVIÇOS:
6.1 As especificações de cada senriço a ser realizado pela empresa e ser enffegue para a Prefeitura de
Marmeleiro, devem seguir no mínimo as especificações a seguir:

6.2 Estudos Geotécnicos e Hidrológicos:

6.2.1 Os estudos geotécnicos terão como objetivo a identificação, caracterização e determinação da
capacidade de suporte dos solos, dos subleitos, das vias, dos empréstimos, das jazidas e das cotas de
fundações das estruturas para drenagem das águas pluviais, para estabelecer parâmetros e definir soluções,

6.3 Desenho:

6.3.1 Os desenhos deverão ser obtidos com o emprego de utilitários específÏcos ou de programas tipo CAD
desenvolvidos em linguagem compatível com o software utilizado. Não serão aceitos os arquivos obtidos
apafür do emprego de mesa digitalizadaou através de escaneamento, mesmo seguido de vetorização.

6.4 Projeto Executivo Geométrico

6.4.1O projeto geométrico será composto dos elementos estabelecidos

6.4.1.1 Alinhamento Horizontal;
6,4,1.2 Alinhamento Vertical;
6,4.1,3 Seções Transversais;
6.4.1,4 Notas de Serviço do Greide.

6.5 Alinhamento Horizontal:

6.5.1 O alinhamento horizontal será desenvolvido com base no eixo de locação estabelecido para cada via,
obedecendo a melhor adequação quanto à geometria definida por normas e especificações técnicas, e a
inferência em imóveis e estruturas para serviços de utilidade pública.

6.6 Alinhamento Vertical:

6.6.1 O alinhamento vertioal será lançado em perfil, em observância as soleiras das edificações, as cotas
obrigadas existentes e evitando-se ondulação excessiva. A rampa mínima a ser admitida é de 0,25%o e as
curvas de concordância vertical com comprimento mínimo de l0m. O projeto será desenhado nas escalas:
Horizontal - l:250 e Vertical - l:25. Em casos especiais poderão ser também utilizadas as escalas,
horizontal - l:500 e vertical - 1:50. As cotas mínimas de greide serão definidas em observância aos
parâmetros do esludo hidrológico e ao regime de drenagem adequado as contribuições e declividades,
Projetos de detalhes por rua: seção transversal, indicando camadas de pavimentação, declividades, largura
de pista de rolamento, detalhes do meio fio e sarjetas, etc.

6.7 Nota de Serviço do Greide:

6.7.1 Será emitida nota de serviço, correspondente às seções transversais do pavimento com indicações das
cotas do eixo e dos bordos esquerdo e direito, para cadavia.

Avenida Macali, no 255, Centro - Cx. Postal
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6.8 Projeto de Terraplenagem:

6.8.1 O detalhamento do Projeto de Tenaplenagem obedecerá aos parâmetros defìnidos nos estudos
geotécnicos e hidrológicos e no projeto geométrico. Os estudos geotécnicos definirão as condições de
capacidade de suporte dos solos do subleito das vias e as cotas de fundação para outras estruturas - aterro,
reforço do subleito, sistema de drenagem - e intervenções necessárias ao projeto, e o empolamento do solo.
A existência de solos compressíveis no subleito de vias ou em área destinada as fundações de outras
estruturas ou intervenções pertinentes ao projeto, será registrada e especificada as soluções técnicas
necessárias e adotadas para cada caso. O item referente ao Projeto de Terraplenagem foi estimado na
planilha orçamentária, sendo medido para fins de pagamento, somente o que for realmente necessário a ser
projetado conforme os estudos geotécnicos supramencionados, indicando volumes de corte e aterro,
empréstimos, compensações.

6.9 Projeto Executivo de Pavimentação:

6.9.1 O projeto de dimensionamento do pavimento será condicionado aos parâmetros dos esludos
geotécnicos. A determinação das camadas que compõe a estrutura de pavimento será executada a partir das
Normas Brasileiras Regulamentadoras emitidas pelo DNIT e/ou DER. O método de dimensionamento de
pavimento a ser utilizado deverá utilizar os seguintes critérios;

6,9,1,1O dimensionamento poderá ser executado por trechos;
6.9.1.2 Execução dos estudos estatísticos para a deflrnição do índice de suporte de projeto do subleito;
6.9.1.3 Deverá ser calculado o número de operações de eixo padrão (N) para um projeto de l0 anos de

acordo com o Manual de Pavimentação do DNIT;
6.9.1.4 Fatores de Equivalência Estrutural: o CBUQ, K = 2,0; o Camadas Granulares, K: 1,0;
6.9.1.5 Observação: Os coeficientes para reforço e sub-base podem ser alterados tendo em vista as

características específicas de cada material;
6.9.1.6 A definição dos materiais a serem utilizados nas diversas camadas do pavimento deverá seguir as

diretrizes de comum acordo entre as partes:
6,9.1.7 Fiscalização do Município e a Empresa Conhatada;
6.9.1.8 Deverá ser apresentado o relatório final para aprovação pela fiscalização contendo perfil de
sondagem e croquis dos pontos de sondagem;
6.9,1.9 Recomenda-se como reforço de subleito a utilização de material com CBR >40% e expansão < 3010,

ou outro material visando economia em relação a arcia regular;
6.9.1.10 Deverão ser apresentadas alternativas para o revestimento em pavimento flexível, em função das
características locais e o tipo de utilização da via. A estrutura do pavimento deverá ser dimensionada de
acordo com o método específico indicado para o revestimento alternativo escolhido;
6.9.1.11 Deverá ser apresentado detalhamento dos quantitativos de pavimentação apresentados no projeto.

6.10 Projeto Executivo de Drenagem:

6.10.1 Deverá ser feito estudo sobre a situação da drenagem da via objeto do projeto e sua área de
abrangência, como também a solução técnica a ser adotada, com aprovação da fiscalização.

6.10.2 O Projeto de Drenagem será fundamentado nas bacias hidrográficas, na drenagem existente, nos
estudos hidrológicos e no Projeto Geométrico (Perflrl Longitudinal, com a indicação do volume de
escavação). Serão calculadas vazões, cotas mínimas e máximas e, seções das estruturas necessiirias à

captação e transporte das águas, especificando o destino final. As condições atuais do curso receptor da
drenagem projetada quanto ao tipo de seção e revestimento,vazão e assoreamento será verificada. O regime
de drenagem será adequado à baixa declividade de planície e às contribuições provenientes de áreas de

elevada declividade que se deslocam em velocidades altas. O Projeto Geométrico definirá as características
das vias, relativos à situação, declividades longitudinais e transversais, sentido de escoamento das águas,
poços de visita com tampão e caixas coletoras dotadas com gaveta ou grade e canaleta a céu aberto com
tampas fechadas elouvazadas. Quanto à drenagem existente e pertencente a objeto de intervenção

CNPJ: 76.205.665/0001 -01
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ou receptora do sistema projetado é necessário conhecer a localização, tipo de rede (galeria, canal, canaleta),
seção, declividade, capacidade de vazão e estado de conservação e manutenção. O Projeto de Drenagem
deverá considerar o aspecto econômico associado à condição de "auto limpeza da via", em especial da linha
d'água emrazáo da presença de detritos e lixo. Razão pela qual se recomendaa'tlilizaçáo e funcionalidade
da máxima capacidade de transporte das sarjetas das vias e adoção da velocidade mínima. É obrigatório
apresentação da mernória de cálculo do projeto. Os detalhes executivos do projeto serão apresentados em
nível de localização, dimensões, cotas de montante e jusante, declividades, extensões e especificações de
materiais. Serão também, apresentados os projetos tipos de todos os dispositivos de dlenagem indicados
em projeto.

6.11 Projeto de Sinalização Horizontal, Vertical, Pontos de Parada de Transporte Escolar/Coletivo, detalhes
de áreas de estacionamentos, garagens entre outros:

6.11.1 O projeto deverá conter a tipologia e o quantitativo da sinalização horizontal, vertical, pontos de
parada do transporte escolar/coletivo, estacionamentos, conforme as características da via, de acordo com
os padrões estabelecidos pelo DETRAN e demais órgãos competentes.Paraa elaboração do projeto, as

características da via deverão ser levantadas "in loco" e comparadas com o que se pretende implantar,
considerando-se os cadastros levantados pelo projeto planialtimétrico (alinhamentos prediais, divisas,
entradas para garagens, meio fìo, árvores, postes, torres, bueiros, galerias, valas, fundos de vale, caixas de
inspeção, etc.); bem como "equipamentos urbanos" existentes na via e proximidades dela (escolas,
hospitais, postos de saúde, parques, etc.); os estacionamentos exclusivos (táxi, ambulâncias, veículos
oficiais, etc.); os estacionamentos proibidos (pontos de ônibus, embarque e desembarque de escolas e

hotéis), os sentidos de circulação da via, a hierarquização da via com as transversais e tudo que possa
interferir parc a elaboração do projeto de sinalização, devendo ser consultado o DMT para a averiguação
de prováveis e futuras implantações de polos geradores de tráfego na via e nas proximidades da mesma.
Estes dados deverão ser transferidos em forma de sinalização para o projeto geométrico elaborado
previamente. A apresentação do projeto deverá ser em escala l:500 com detalhamento em escala 1:100,
quando necessiirio.

6.12 Projeto de Calçadas e rampas de acessibilidade

6.12.1 Elaborar projeto de requalificação das vias, das calçadas para acessibilidade universal, de acordo
com a NBR 9.05012015, NBR 16537/2016 e demais noÍnas complementares.

6.13 Memoriais Descritivos, Planilha de Quantitativos e Orçamentos

6.13.1 No memorial descritivo, de acordo com a Lei no 8.666, sobre Licitações e Contratos Administrativos,
é vedado incluir marcas, características e especificações exclusivas no objeto da licitação, a não ser quando
for tecnicamente justificável, não se admitindo preferência por marcas, Assim sendo, as especificações
devem ser bem detalhadas, incluindo as exigências consideradas necessárias, mas tomando-se cuidado de
não rostringir a competitividade da licitação. Recomenda-se, então, quo as especificações técnicas sejam
apresentadas de acordo com as exigências da lei. O projeto deverá ser acompanhado de orientações quanto
ao uso, operação e conservação, de forma a não deixar dúvida e garantir um bom desempenho da obra e

dos equipamentos nela instalados. O memorial descritivo deverá conter, no mínimo, os seguintes itens na
ordem indicada a seguir:

6.13.1.1 Objeto com descrição sumária da obra (sinalização, dimensões, finalidade, população beneficiada,
etc.);
6,13.1,2 Sistema construtivo (ustificativa e soluções adotadas);
6.13.1.3 Normatização;
6,13.1.4 Mobilização, instalação e desmobilização;

6.14 As especificações técnicas para cada projeto, na ordem apresentada neste termo de referência,
constando no mínimo de:
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6.14.1 Materiais a serem empregados;
6.14,2 Aplicações dos materiais e cuidados especiais;
6.14.3 Eventuais ensaios;
6,14.4 Cuidados com manutenção;
6.14.5 Descrição de acabamento;
6.14.6 Manuseio e armazenagem dos materiais.

6.15 Deverão ser levantados todos os quantitativos relativos aos serviços projetados, inclusive elaborada a
memória de cálculo dos mesmos, bem como especificada as unidades relativas a cada item, não sendo

admitida utilização de "verba". Os preços unitários devem ser obtidos na Tabela do SINAPI (versão mais
atualizada). Todavia, caso o serviço não conste no SINAPI, o projetista poderá usar a tabela que mais se

adequar ao caso, desde que seja produzida por um órgão governamental (DER, SEDU ou SICRO). Caso
algum serviço não esteja previsto nas tabelas de referência, deve-se fazer a composição de preços,

utilizando, obrigatoriamente, os insumos constantes nas citadas tabelas ou obtido por meio de cotação
média de preços (apresentar, no mínimo, três fontes), obtidas no mercado. As planilhas do orçamento
deverão conter indicações precisas quanto a unidades de medidas e valor do BDL Sobre o valor do custo
unitário de cada item, deverá incidir o percentual de BDI - bonificação e despesas indiretas. A partir da
multiplicação do valor do custo unitário com BDI pela quantidade, obter-se-á o custo total do item, A
Planilha orçamentária deverá contemplar as limitações impostas pela decisão TCU Acórdão 262212013 -
TCU, no que tange a apresentação do BDI com o obj etivo de receber propostas para a elaboração de proj etos
para pavimentação asfáltica, microdrenagem, calçada e sinalização viária em ruas neste município.

6.16 A planilha geral de quantitativos e preços deverão considerar todos os encargos sociais e trabalhistas,
conforme legislação em vigor, incidentes sobre o custo da mão-de-obra. Planilha de quantitativos e preços
dos materiais e serviços deverá ser elaborada de forma mais setorizada possível, dividida por áreas de
edificações (bloco ou pavimento), além da planilha de somatória geral. Na planilha sintética deverão constar
as seguintes colunas: Item, discriminação, unidade, quantidade, custo unitário (mão-de-obra e material) e

custo total por bloco a ser edificado ou reformado. Quando uma mesma obra tiver a sua execução definida
em várias etapas, a(s) empresa(s) CONTRATADA (s) deverá apresentar o conjunto de projetos e

documentos divididos em fases correspondentes ao número de etapas, porém deverá ser apresentada a
totalização dos dados consolidados, Naplanilha analíticadeverão constar as composições de todos os custos
unitários. Deverá ser apresentada a composição do BDI e Encargos Sociais.

6.17 Deverão apresentar a memória de cálculo de todos os quantitativos apresentados nas planilhas
orçamentiírias. A obtenção dos custos de insumos ou serviços deverá basear-se em fontes de mercado
seguindo a seguinte hierarquia:

a) Sistema SINAPI / DER / SICRO;
b) Pesquisa de mercado com no mínimo 03 fornecedores, com apresentação das propostas fomecidas e a
devida oomposição.

6.18 As composições de custo unitário de serviços deverão ser apresentadas com a discriminação separada
de material e mão de obra, mostrando no final a somatória (em planilhas que expressem a composição de

todos os seus custos unitários conforme padrão utilizado pelo SINAPI).

6.19 O Cronograma Físico-Financeiro deverá ser apresentado de forma gráfica do plano de execução de
todas as etapas da obra e dos desembolsos necessários. Deve contemplar todas as fases de execução desde
a mobilização, passando pelas atividades previstas no projeto, até a desmobilização do canteiro de obras.
As planilhas e gráfìcos devem englobar o desenvolvimento fisico e financeiro da obra por bloco a ser
construído, tendo por objetivo o seguinte:

6.19.1 Fisicamente - demonstrar a previsão da evolução fisica dos serviços na unidade de tempo,
permitindo avaliações periódicas de acerto;

CNPJ: 76.205.665/000 l-01
Avenida Macali, no 255, Centro - Cx. Postal 24 -
E-mail: - Telefone: (46) 3525-8107 / 8105
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6.19.2 Financeiramente - converter a demonstração fÌsica em termos monetários, através do somatório dos
quantitativos dos preços unitários em cada etapa do cronograma fisico, que representará o desembolso
mensal da prefeitura, apresentado em dias (30160190).

6.20 ACONTRATAÞA deverá apresentar o orçamento e o cronograma fisico-financeiro, com os seguintes

elementos, no mínimo:

6,20.1 A CONTRATADA será responsável pela compilação de todos os orçamentos referentes a cada
projeto de modo a formar um conjunto coeso e harmonioso, definindo todos os quantitativos de materiais
e serviços necessários à execução do projeto resultando no Orçamento Sintético e Orçamento Analítico
global (em planilhas que expressem a composição de todos os seus custos unitários).

6.20.2 Os orçamentos deverão seguir as normas da ABNT. O orçamento global e respectivas planilhas
deverão ser apresentados em arquivo compatível com MS EXCEL (com os valores financeiros com duas
casas decimais), entregues em CDs ou DVDs, e-mail, pendrives e 02 (duas) vias impressas em papel sulfite
e formato A4 devidamente encadernadas.

6.20.3 A CONTRATADA deverá realizar a elaboração de levantamento dos quantitativos de materiais e

serviços de todos os projetos que permitam ao CONTRATANTE promover o processo de licitação de
maneira clara e sem dúvidas ou pendências. Na elaboração do cronograma fisico-financeiro deverá ser
previsto parcelas de desembolso mensais em acordo com o desenvolvimento da obra de edificação,

6.20.4 Os projetos deverão ser entregues ao Departamento de Administração e Planejamento, em duas vias,
sendo uma via aprovada pelos órgãos competentes, em PDF arquivos no formato rciz do software de
processamento e arquivos formato IFC. Todos os programas utilizados deverão estar dentro da plataforma
BIM, obedecendo ao Decreto Federal n." 10.306 de 02 de Abril de 2020 e o Estadual n." 3080 de 2019. As
anotações de responsabilidade técnica (ART), ou o Registro de atividade técnica (RRT), deverão ser
quitados pela contratada.

6.21 ANOTAÇÃO OU REGTSTRO DE RESPONSABTLTDADE TÉCNTCA:

6.21.1 A Anotação de Responsabilidade Técnica * ART (CREA) ou o Registro de Responsabilidade
Técnica -RRT (CAU) é o instrumento pelo qual o profissional estabelece as atividades e serviços que serão
de sua responsabilidade técnica. Todos os projetos e demais serviços (inclusive orçamentos, cronogramas
e memoriais), previstos no presente termo de referência, deverão ser acompanhados da respectiva ART ou
RRT.

6.22 - QUADRO RESUMO DOS PROJETOS A SEREM APRESENTADOS: ESPECIALIDADE/
DOCUMENTO, APRESENTAÇÃO E CONTEúIDO:

CNPJ: I -01
Avenida Macali, no 255, Centro - Cx. Postal 24 -

ESPECIALIDADE/
DOCUMENTO APRESENTAçÄ.O CONTEÚDO

Desenho
Conforme especificações do presente Contrato e
Termo de referência.

Estudos Geotécnicos
e Hidrológicos

(ensaios e sondagens) Memorial
Memorial Descritivo das características do solo e perfil
geológico do terreno.

Projeto Geométrico Desenho

Planta geral; projeto altimétrico de cada rua em escala
não superior a l:1000 na horizontal e 1:100 para

vertical; projeto planimétrico com medidas de

comprimento de quadras, largura e ârea de pistas,
largura de passeios, denominação de ruas e demais
elementos necessários ao bom entendimento do

E-mail: licitacao(r?rnanneleiro,Ur'.eov.br / licitacao02(¿)nranneleiro.nr.gov.hr - Telcfone: (46) 3525-Bl 07 / 8 105
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projeto; perfis longitudinais; seções transversais tipo
contendo, no mínimo, a largara, declividade
transversal; posição dos passeios; dimensões das guias,

sarjetas e canteiros centrais; indicação de jazidas e irea
de bota-fora; apresentar seções transversais
desenhadas em lm em escala visível a cada20m.

Memorial

Descritivo do projeto, incluindo condicionantes,
concepção, parâmetros e interferências om
equipamentos públicos. Notas de serviço com quadro
de características planimétricas das ruas.

Desenho

Perfil geotécnico; notas de Serviço de Terraplenagem;
seções transversais típicas; localização geral dos
empréstimos e de áreas de bota-fora (indicação da
distância das mesmas à obra).

Projeto de
Terraplanagem

Memorial

Relatório do projeto contendo sua concepção e

justificativa; resumo dos ensaios; cálculo de volume de
corte e aterro/quadro resumo corte/aterro; quadro de

orientação de tenaplenagem (distribuição dos
empréstimos).

Desenho

Projeto de intervenção proposto, com indicação dos
tipos de pavimentos; plantas e detalhes gráficos
elucidativos com indicação do projeto proposto com a
malha existente; planta de looação com estaqueamento
dos eixos das ruas já pavimentadas e tipo de
pavimentos daârea de intervenção; seções transversais
tipo de todas as ruas da ârea de intervenção; seções

transversais em tangente e em curva; esquema
longitudinal das ruas, contendo cotas do terreno e cotas
do projeto, com representação das soluções de
pavimento adotadas ao longo das ruas; gráfico de

distribuicão dos materiais e esþessuras das camadas,

Projeto de
Pavimentação

Memorial

Relatório do Projeto contendo: descrição geral do
sistema viário existente e sua conelação com o projeto;
concepção e descrição do sistema proposto,
apresentando quadro resumo com extensão, largura e
írea de cada rua do projeto; discriminação de todos os
serviços e distâncias de transporte; justifÌcativa das

alternativas aprovadas; memória de cálculo do
dimensionamento do pavimento; quadro resumo
contendo os quantitativos e distâncias de transporte dos
materiais que compõem a estrutura do pavimento.

Desenho

Planta geral; perfil longitudinal ou planta contendo
cotas altimétricas para implantação dos elementos de
drenagem; seções transversais tipo dos elementos de

drenagem; aprovação dos projetos junto a Prefeitura
Municipal de Marmeleiro.

Projeto de Drenagem

Memorial
Descritivo do projeto, incluindo condicionantes,
concepção, parâmetros e interferências com
equiÞamentos públicos: memória de cálculo.

Projeto de

Sinalização Viária
Desenho

Planta contendo a localização e os tipos dos
dispositivos de sinalização ao longo das vias; desenhos
dos dispositivos; detalhes estrutwais de montagem e

fixacão de elementos como þórticos e þlacas.

85.61
E-mail: - Tclefone: (46) 3525-8 I 07 / 8 I 05
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6.2i -DA PREsr¿,ÇÃo Dos sERVrÇos:

6,23,1 A CONTRATADA deverá se apresentar ao SETOR DE ENGENHARIA no prazo mráximo de 02
(dois) dias úteis após a convocação para receber as diretrizes e informações complementares para a
rcalização de cada projeto.

6.23.2 Após o recebimento das informações deverá ser apresentado o anteprojeto, com informações
suficientes à sua análise, no prazo máximo de 60 (sessenta) dias corridos.

6.23.3 Após a análise do anteprojeto pela SETOR DE ENGENHARIA, a CONTRATADA deverá
apresentar os projetos definitivos e completos noprazo determinado pela SETORDE ENGENHARIA, para
a apresentação e aprovação nos órgãos competentes (DNIT, DF,R, BNDES, SF.IL, PARAN.Á, CIDADE,
Caixa Econômica Federal, Ministérios, Secretarias de Estado, etc.) - se for o caso.

6.23.4 Se necessária a alteração do projeto após a análise dos órgãos competentes, a empresa deverá
apresentar os projetos devidamente retificados de acordo com as necessidades apontadas, no prazo mais
breve possível, a ser definido cada caso em particular.

6.23.5 Todos os projetos deverão ser encaminhados ao SETOR DE ENGENHARIA para a análise e

aprovação.

6.23.6 Todos os projetos deverão ser apresentados em formato padronizado, em três vias dos relatórios de
projeto.

6,23,7 A Contratada deverá executar os serviços com profrssionais experientes para que fiquem de acordo
com as norrnas e procedimentos técnicos adotados pela Prefeitura e de acordo com a ABNT, bem como,
como demais legislações e norrnas pertinentes.

6.23.8 O resultado será fomecido em formato digital (editável) e impresso (plotagem). O conjunto de
cadernos deverá ser composto por: Volume I - Memória JustifÏcativa e Volume II - Projeto de Executivo,

-01

Avenida Macali, no 255, Centro - Cx. Postal 24
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Memorial

Relatório do projeto com quadro de quantidades,

discriminação de todos os serviços; quadros resumo e

notas de serviço contendo a localizaçáo modelo, tipo
e quantidade dos elementos de sinalização
empregados.

Desenho
Çonforme especificações do presente termo de

referência.

Projeto de
Acessibilidade

Memorial

Relatório do projeto com quadro de quantidades,

discriminação de todos os serviços; quadros resumo e

notas de seruiço contendo a localização, modelo, tipo
e quantidade dos elementos de sinalização
empregados.

Licença Ambiental Licenciamento iunto aos órgãos competentes
Especificação

Técnica
Especifrcações técnicas de materiais e serviços, em padrão de projeto

executivo.

Orçamento Quantitativos, valores unitários, totais parciais e globais de todos os serviços
necessários para a execução de cada proieto.

Cronograma
Cronograma fisico-fïnanceiro conforme orçamento com previsão das etapas

(em dias: 30160190...) e o respectivo desembolso para a execução de cada
proieto.

ART ouRRT Anotação de Responsabilidade Técnica (ART-CREA) ou Registro de

Responsabilidade Técnica RRT-CAU)

85.61
E-mail: - Telefone: (46) 3525-8107 / 8105 EOUIPAMTNIOs
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apresentados em 04 (quatro) vias, em formatos devidamente compatíveis (p. exemplo: prancha em 41, 42,
cademos em A4 ou A3).

6.23.9 Todos os projetos deverão ser entregues acompanhados da(s) respectiva(s) ART(s) do(s) profissional
(is) envolvido(s) em sua elaboração.

cl,Áusrrr,A sÉTrMA - DAs oBRrcAçoEs DA coNTRATANTE
Compete ao Contratante:
7.1 Efetuar o pagamento nas condições e preços pactuados;

7.2 Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das disposições contratuais por parte da CONTRATADA
através de servidor designado;

7.3 Oferecer todos os elementos e demais informações necessárias ao cumprimento de todas as obrigações
por parte da CONTRATADA;

7.4 Receber provisoriamente o objeto, disponibilizando local, data e horário;

cL.Á,usuLA orrAvA - DAs oBRrcAçöEs DA CoNTRATADA
Compete à CONTRATADA:

8.1 Fomecer 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;

8.2 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;

8.3 Responsabilizar-se pelo transporte dos funcioniirios, caso necessário o deslocamento atê a sede do
CONTRATANTE;

8.4 Responsabilizar-se por todos os danos causados por seus empregados ao CONTRATANTE e/ou
terceiros;

8.5 Manter, durante toda a execução do contrato, as condições de habilitação e qualificação exigidas na
licitação;

8.6 Recolher todos os tributos e encargos trabalhistas e previdenciiírios 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;

8.7 Enviar, com antecedência, relação nominal e número da carteira de identidade de todos os funcionários
designados, quando a prestação de serviços se der nas dependências do CONTRATANTE;

8.8 Corrigir, total ou parcialmente, os bens e serviços prestados com vício, defeito ou incorreção
decorrentes de execução irregular, emprego ou fomecimento de peças ou materiais inadequados, sem
qualquer custo adicional ao CONTRATANTE;

cLÁusULA NQNA DAS SANÇOES ADMINISTRATMS PARA O CASO DE
INADIMPLEMENTO CONTRATUAL
9.1 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:

9.1.1 Advertência por faltas leves, assim entendidas como aquelas que não acarretarem prejuízos
significativos ao objeto da contratação;

Avcnida Macali, n" 255, Centro - Cx. Postal 24
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9.1.2 Multa:

a) moratória de 0,33Vo (trinta e três centésimos por cento) por dia de atraso na entrega do objeto
licitado, a ser calculado sobre o valor conespondente à parte inadimplida;

b) compensatória de até l0% (dez por oento) do valor do contrato, pelo descumprimento de
qualquer cláusula, exceto prazo de entrega;

c) compensatória de até 20Yo (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 da Lei n" 8.666193

9.1.3 Suspensão temporária do direito de licitar ou contratar com o Município de Marmeleiro pelo prazo
deaté02 (dois) anos;

9,l.4Declaração 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 decorido o prazo da sanção aplicada com base no item anterior,

9.2 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.

9.3 Quando da aplicação de multa a CONTRATADA será notificada para, no prazo de 10 (dez) dias,
recolher à Tesouraria a importância correspondente, sob pena de dedução de seu valor das parcelas a
receber ou cobrança administrativa ou judicial.

9.4 Da aplicação de multa caberá recurso ao ÇONTRANTE, 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
recolhida pela CONTRATADA será devolvidanoprazo de 03 (três) dias, contados da data do julgamento.

9.5 As penalidades previstas somente serão relevadas quando comprovada a ocorrência de situações que se
enquadrem no conceito jurídico de força maior ou caso fortuito.

9.6 As sanções ora previstas são independentes entre si, podendo ser aplicadas isoladas ou, no caso das
multas, cumulativamente, sem prejuízo de outras medidas cabíveis.

cr,,Áusrrr,A nÉcrvr.l - DA FrscALrzlÇlro
10.1 Ao CONTRATANTE, através de seus técnicos ou prepostos, é assegurado o direito de inspecionar, a
qualquer tempo, o fornecimento do objeto contratado, devendo a CONTRATADA permitir o acesso e
prestar todos os informes e esclarecimentos solicitados pela fiscalização.

10.2 O recebimento dos serviços, a ftscalização e o acompanhamento da execução do contrato, será
efetuado pela Diretora do Departamento de Administração e Planejamento, Telefone (46) 3525-8100 a fim
de verificar a conformidade dele com as especificações técnicas dispostas no mesmo.

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

Parágrafo (Inico
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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

00212021.

cL.Á,USULA DÉcIMA PRIMEIR,A. - 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 notifìcado por
escrito, com anteoedência mínima de 30 (trinta) dias, com conteúdo fi.¡ndamentado e comprovado.

$2" A CONTRATADA reconhece os direitos do CONTRATANTE, em caso de rescisão administrativa
prevista no art. 77 daLei n" 8,666193.

$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.

CL,Á.USULA DÉCIMA SEGUNDA - DAS ALTERAÇoES CoNTRATUAIS
Toda e qualquer alteração deverá ser processada mediante a celebração de Termo Aditivo, vedada a
modificação do objeto contratual.

$1" A CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou
supressões necessários, nos termos do artigo 65, $ l" da Lei n' 8.666193.

$2" A alteração de valor contratual, decorrente do reajuste de preço, compensação ou penalização 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 TERCEIRA _ DA FRAUDE E DA coRRUPÇAo
As partes declaram conhecer as normas de prevenção à corrupção previstas na legislação brasileira, dentre
elas, a Lei de Improbidade Administrativa (Lei Federal n." 8.42911992), aLei Federal n.' 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 do outrem, qualquer pagamcnto, 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 conffato, devendo
garantir, ainda que seus prepostos, administradores e colaboradores ajam da mesma forma.

cLÁUSULA DÉCIMA QUARTA _ DA PUBLIcAÇÃo E Do REGISTRO
Incumbirá ao CONTRATANTE providenciar a publicação do extrato deste Contrato, no Diário Oficial do
Município, nos termos do Parágrafo Único, do art. 61, da Lei 8.666193.

cL.4.usuLA oÉcrvr¡, eurNTA - DA LEGTSLAÇÃo ApLrc,4,vEL
O presente instrumento contratual rege-se pelas disposições expressas na Lei n' 8.666193 de 2l 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.

CNPJ: 76.205.665/0001 -0 I
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cr-,4,usur,¿, oÉcrvr¿, spxrl - DA TRANsurssÃo DE DocuMENTos
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.

cr,Áusur,.l nÉcru.l sÉrru¿,-Dos cAsos oMlssos
Os casos omissos serão decididos pelo CONTRATANTE segundo as disposições contidas na Lei no 10.520,
de 2002, no Decreto Estadual n" 24.649, de 2003, na Lei no 8.078, de 1990 - Código de Defesa do
Consumidor, na Lei Complementar no 123, de2006, 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.

CL,ÁUSULA DÉCIMA OITAVA - sucEssAo 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.

Marmeleiro, 22 de dezembro de202l.

MARMELEIRO
Paulo Jair Pilati

Contratante
OESTE LOCACAO DE

MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
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OESTE LOCAçÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA
Ewerton Luiz Roberto

Contratada

CNPJ: 76.205.665/0001 -01

Avenida Macali, n' 255, Centro - Cx. Postal 24 - CEP 85.6 I 5-000
E-mail: licitacao(rÐrnanncleiro.rrr'.gov.br / licitacao02úànrqnnslciro.Dr'.gov,br - Telefone: (46) 3525-8107 / 8105
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Propostal 21775P01010390

A MUNICIPIO DE MARMELEIRO

Em anexo, encamlnhamos a apólice dlgltal da Essor Seguros S.4,, um documento com a mesma validade e veracldade de uma apólice lmpressa,

utillzando processos que garantem segurança e valorjurfdlco às transações eletrônlcas,

npóuc¡ sreuRo GARANTTA No 1oozso7oo4394
Documento eletrônlco dlgltalmente asslnado por:

IGP
Bÿesll

Ð=-
rcP
Bresll
Ð-

Fa que Ferrelra de Pinhorl Leand Poli

ATENCÃOI

Documento eletrônlco asslnado dlgltalmente conforme MP nc 2.200-212001, que lnstltulu a lnfra-estrutura de chaves
Públlcas Brasllelra - ICP-Brasll por: Slgnatárlo (as):

rÁglo ¡t. pt¡l¡lo - l,lc de sérle do cerilftcado: 150030230486936A
LEANDRO EVANGELISTA POU - Ne de Sérle do Certlflcado: 52DECADgDEE49E88

O PRESIDENTE O¡ n¡pÚSttC¡, no uso da atr¡bulção que lhe oferece o art.62 da Constltulçã0, adota a segulnte Medlda
Provlsórla, com força de lel:

Artle - Flca lnstltulda a lnfra-estrutura de Chaves Públlcas Brasllelre - ICP Brasll, para garantlr a autentlcldade, a
lntegrldade e a valldade Juldlca de documentos em forma eletrônlca, das apllcações de suporte e das apllcações
habllltadas que utlllzem certlflcados dlgltals, bem como a reallzação de transações eletrônlcas seguras,

I

¡

I

I

¡

I

A ESSOR SEGUROS S,4., a segulr denomlnada "Seguradora", baseou-se nas declarações constantes na proposta e do questlonário

devldamente preenchldos, que são parte lntegrante do contrato, para cálculo do prêmio e emlssão da presente apóllce.

Lela atentamente as Condlções Gerals, Especlals e Partlculares, principalmente as exclusões de coberturas. As Condlções Gerals, Especlals e

Particulares deste seguro estão dlsponfveis no SITE da SEGURADORA e, a qualquer tempo, sua versão ffslca poderá ser forneclda mediante

solicitação à Seguradora. Confira os dados constantes nesta apólice e, em caso de divergências, procure imediatamente seu Corretor,

Qualsquer modlflcações na presente apóllce deverão ser feitas através do seu Corretor à Seguradora de forma expressa e só serão válidas

após anuêncla da Seguradora,

As condições contratuals/regulamentos desse produto protocollzados pela Seguradora junto à SUSEP poderão ser consultados no endereço

eletrônlco www.susep.gov.br, de acordo com o número de processo constante da apóllce/proposta. O reglstro deste plano na SUSEP não

lmpllca, por parte da Autarqula, lncentlvo ou recomendação a sua comerclallzação.

SUSEP - Superlntendêncla de Seguros Prlvados - Autarqula Federal responsável pela flscallzação, normatização e controle dos mercados de

seguro, prevldêncla complementar aberta, capltalização, resseguro e corretagem de seguros. Atendlmento gratulto SUSEP 0800 021 8484.

Em atendlmento à Lel tz.T4tlt2lnformamos que lncldem as alfquotas de 0,65% de PIS/PASEP e de 4% de COFINS sobre os prêmlos de

seguros, deduzldos do estabelecldo em leglslação especffica.

Após sete dlas útels da emlssão deste documento, o mesmo poderá ser verlflcado sob o ne 014902021000107757004394 no site da susep:

www.susep,gov.br. e acesse: Servlços ao Cldadão> Consulta de apóllce de seguro garantla.

Controle lnterno: 00000021775001010390
lce ne 1007507004394

Data de Em

t,s:;olts[l;utì0s1;.¡\,-cNpJ'].4ti25t;:ì-t10001..t;{).((:L):il.,PfiIl {)l4qfr
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Ramo: 0775'- SEGUR.O GAff,trl¡l¡, g¡fOR FtJgLtCO
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Proposta: 21775001010390

rRorurspícro oR npóllcE - coNDtçÕrs pRRncurAREs

DADOS DO SEGURADO

NOME:

ENDEREÇO:

CEP:

MUNICIPIO DE MARMELEIRO

Avenlda Macall, 255 - Centro

85615-000 CIDADE: Marmeleiro

CNPJ OU cPF: 76.205,665/0001-01

UF: PR

DADOS DO TOMADOR

NOME:

ENDEREÇO:

CEP:

OESTE LOCACAO DE MAQUINAS E EqUIPAMENTOS LTDA

R ALBERTO TAUFENBACH, 120 - VILA ADELAIDE

89172-000 CIDADE: Pouso Redondo

CNPJ oU CPF: 11.504,898/0001-51

pnÊuro úqutoo t¡'lfclo o¡ vtcÊr.¡clr

Rs 19o,oo 22h2l2o2L

sc

LtMtrE MÁxtMo DE GARANTTA (LMG): RS 8,197,s0

MODALIDADE: EXECUTANTE CONSTRUTOR

O Limlte Máxlmo de Garantia é o valor máxlmo que a Seguradora se responsabllizará perante o Segurado em função do pagamento de lndenlzação.

ôcosenrunrs
EXECUTANTE CONSTRUTOR

IrupoRrÂ¡¡ct¡ SEGURADA

Rs 8,1s7,s0

FIM DE VIGÊNCA

22/L212022

Esta apólice, de riscos declarados, garante indenização, até o valor fixado na apólice, dos prejufzos diretos causados pelo Tomador ao
Segurado, em razão de lnadimplemento na execução dos servlços descritos no objeto do Contrato n.'157/202L

Esta apólice é emitlda de acordo com as condições da Circular da Susep n.e 477/L3.

O objeto do seguro das coberturas adlclonals estão detalhadas na páglna segulnte.

Paga a lndenlzação ou lnlclado o cumprlmento das obrlgações lnadlmplldas pelo Tomador, a Seguradora sub-rogar-se-á nos dlreltos e prlvllégios
do Segurado contra o Tomador, ou contra tercelros cujos atos ou fatos tenham dado causa ao slnlstro, através do Contrato de Contra Garantla,
asslnado entre TOMADOR e SEGURADORA, que rege os dlreltos e obrigações entre as partes, documento este que fará parte lntegrante e

,- inseparável desta Apóllce.

Após sete dlas útels da emlssão deste documento, o mesmo poderá ser verlficado sob o ne 014902021000107757004394 no slte da susep:
www.susep,gov,br, e acesse: Servlços ao Cldadão> Consulta de apóllce de seguro garantia.

Susep - Superintendêncla de Seguros Prlvados - Autarquia Federal responsável pela flscallzação, normallzação e controle dos mercados de seguro,
prevldêncla complementar aberta, capltallzação, resseguro e corretagem de seguros.

Plano de Seguro aprovado em conformldade com a Clrcular Susep 477/t3 e Processo Susep n0 LS4t4.67SgS2/2020-90. O registro deste plano na
Susep não implica, por parte da Autarqula, incentlvo ou recomendação à sua comerclalização

Documento eletrônlco asslnado dlgltalmente conforme MP 22OO-2 de 24/O812007, que
lnstltu¡u a lnfraestrutura de Chaves Públlcas Brasllelras - ICP Brasll, em vlgor consoante E.C.
ne 32 de 11/09/2001. Artlo - Flca lnstltufda a lnfra-estrutura de Chaves Públlcas Brasllelra.
ICP Brasll, para gârantlr a autentlcldade, a lntegrldade e a valldade Jurldlca de documentos
em forma eletrônlca, das apllcações de suporte e das apllcações habllltadas que utlllzem
certlflcados dlgltals, bem como a reallzação de transaçöes eletrônlcas seguras

DATA DE EMtssÃo: Rto DE JANE|Ro, zzlLzl2ozt

tcP
Bra!ll
Þ

tcP
Era¡ll
Ð=t

Fablo Ferrelra de P¡nho Leandro Poll

r-lvrtE uÁxrvro DE cARANTTA / MoDALTDADE

COBERTURAS CONTRATAÞAS

OBJETO DO SEGURO

{iSsoß sfiriuncts 5 A. - cNPJ 1¿.525 (;il^l/000r..t¡0 - (.(Jt.) sL['tfrl t)149r')
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DADOS DO CORRETOR

NOME: MUTUUS CORRETORA DE SEGUROS LTDA CNPJ oU CPF: 08.246.344/OO}L-97 SUSEP: 202001875

A situação cadastral do(s) Corretor(es) deste Seguro poderão ser consultados no site www,susep.gov,br, por meio dos números de registros
informados nesta apóllce, ou pelo telefone SUSEP de atendlmento ao priblico 0800 021 8484 (ligação gratulta),

DEMONSTRATIVO DO PRÊMIO DE SEGURO

CUSTO DO SEGURO

Prêmlo Llqu¡do:

Adlclonal de Fraclonamento:

custo de Apóllce:

loF:

Rs 190,00

Rs 0,00

RS o,oo

Rs 0,00

FORMA DE PAGAMENTO - BOTETO

Parcela Valor Venclmento

1 Rs 190,00 29/L2/202t

Prêmlo Total¡ Rs 1s0,00

t,1;:;olì sl:(itJtì(rs 5.^. (:NpJ 1¿ ';2t (;lìJ/000r.ti0 - c{lt) st.,P{iPr 01¿!.)tl
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.Ramo:.0.775 - SEGURO GARANTIA - SETOR FÚBUCO

Endosso; 0000000

ProÞosta: 21775001010390' .1,

coNDrçoEs EsPEcrArs

SEGURO GARANTIA PARA CONSTRUçÃO, CONCESSÃO, FORNECIMENTO OU PRESTAçÃO DE SERVIçOS

1. Objeto:

1.1. Este contrato de seguro garante a lndenização, até o valor da garantla fixado na apóllce, pelos prejufzos decorrentes do
inadimplemento das obrigações assumidas pelo Tomador no contrato principal, para construção, fornecimento ou prestação de serviços,

1.2. Encontram-se também Garantidos por este contrato de seguro os valores das multas e indenizações devidas à Administração
Ptibllca, tendo em vlsta o dlsposto na Lel ne 8,666/93.

1.3. Poderá alnda ser contratada, com verba especfflca independente, a Cobertura Adicional de Ações Trabalhlstas e Prevldenclárlas,
conforme descrito no Capftulo lll deste Anexo.

2, Deflnlçõesl

Define-se, para efeito desta modalidade, além das definições constantes do art. 6'da Lei n'8.666/93 e do art. 2'da Lei n'8,987/95:

l- Riscos Declarados: ltens expressamente descrltos na apóllce, aos quais se restrlnge a cobertura securitária. Ou seja, a responsabllldade da
Seguradora está restrita aos riscos expressamente descritos neste documento;

_ ll- Prejufzo: Perda pecuniária comprovada, excedente aos valores originários previstos para a execução do objeto do contrato principal,
ôcausada pelo lnadimplemento do Tomador, exclulndo-se qualquer prejulzo decorrente de outro ramo de seguro, tals como

responsabllldade civll, lucros cessantes,

3. Vlgêncfa:

3.1. A vlgêncla da apóllce será flxada de acordo com as segulntes regras:

| - colncldindo com o prazo de vigêncla do contrato admlnlstratlvo pertlnente à execução de obras, servlços e/ou compras;

ll - por perfodos renovávels, no caso de concessões e permissões do serviço públlco.

3.2. As renovações, a que se refere o inciso ll do item 3,1,, não se presumem, serão precedidas de notiflcação escrita da Seguradora ao
Segurado e ao Tomador, com antecedêncla de até noventa dlas da data do térmlno de vlgêncla da apóllce em vlgor, declarando seu explfclto
interesse na manutenção da garantla,

3'2.1. Fica também estabelecido que a não renovação da cobertura deste seguro, independentemente de a Seguradora querer ou não
renová-la, não caracterlzará slnlstro passfvel de recuperação junto a Seguradora,

4.Expectativa, Reclamação e Caracterlzação do Sinlstrol

4'l.Expectatlva: tão logo reallzada a abertura do processo admlnfstratlvo para apurar posslvel lnadlmplêncla do Tomador, este deverá
ser lmedlatamente notlflcado pelo Segurado, lndlcando claramente os ¡tens não cumprldos e concedendo-lhe präzo para regularlzação
da lnadlmplêncla apontada, remetendo cópla da notfficação para a Seguradora, com o flto de comuntcar e reglstrar a Expèctatlva-de
Sinlstro,

/\4.2. Reclamação: a Expectatlva de Slnlstro será convertlda em Reclamação, medlante comunlcação pelo Segurado à Seguradora, da
Tlnallzação dos procedimentos admlnistratlvos que comprovem o lnadlmplemento do Tomador, data em que restará oficlalfzada a
Reclamação do Slnlstro,

4'2.l.Para a Reclamação do Slnlstro será necessárla a apresentação dos segulntes documentos, sem prejulzo do dlsposto no ltem 7.2.1,
das Condlções 6erals:

a)Cópla do contrato prlncipal ou do documento em que constam as obrlgações assumldas pelo Tomador, seus anexos e adltlvos se
houver, devldamente assinados pelo Segurado e pelo Tomador;

b)Cópla do processo admlnistratlvo que documentou a lnadlmplêncla do Tomador e culmlnou na resclsåo do contrato assegurado;

c)Cóplas de atas, notlflcações, contra notlflcações, documentos, correspondênclas, incluslve e-malls, trocados entre o Segurado e o
Tomador, relaclonados à lnadlmplêncla do Tomador;

dlPlanllha, relatórlo e/ou correspondênclas lnformando da exlstência de valores retldos;

e)Planilha, relatórlo e/ou correspondênclas lnformando os valores dos prejufzos sofrldos;

f)Diário de Obras, quando aplicável;

glComprovantes dos pagamentos ¡ealizados pelo Segurado ao Tomador;

h)Cópla da publlcação da rescisão unllateral do contrato assegurado em Dlárlo Oflcial;

l) cópla do novo conträto flrmado pelo Segurado com a empresa sucessore do Tomador no escopo contretuäl lnadlmplldo, quando
apllcável.

4.2.2.9em preJufzo do dlsposto no art. 771 do Códlgo Clvll, fica acordado que a não formalização da Reclamação do Slnistro dentro do
prazo pres$lclonal tornará sem efelto a prévla notlficação de Expectatlva do Slnlstro;

f:gsofì s{l(;u8(.)s 5.^, -.cNP, 1.t 5?! (¡llj/(xlt)l 5{) - (.ot):il.rP¡:l 0l¿9t)
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4.3, Caracterlzaçãor quando a Seguradora tlver recebldo todos os documentos listados no ltem 4,2.1,, e, após anállse, flcar comprovada a

lnadlmplêncla do Tomador em relação às obrlgaçðes cobertas pela apóllce, o slnlstro flcará caracterizado, devendo a Seguradora emltir o
relatórlo final de regulação.

5 . Dlsposlções Geralsl

5,1. A presente apóllce, de rlscos declarados, assegura o cumprlmento das obrlgações dlretas do Tomador perante o Segurado,
especlflcamente descrltas no obJeto desta apóllce, de acordo com a modalldade de seguro-garantla lndlcada na mesma, não assegurando
rlscos referentes a lndenlzaçöes a tercelros, danos amblentals e lucros cessantes, despesas de contenção de slnlstro ou despesas de
salvamento, desenvolvlmento e programação de qualquer tlpo de software ou slstema, rlscos referentes às obrlgações que competem ao
fabrlcante dos equlpamentos, bem como não assegura rlscos referentes a outros ramos ou modalldades de seguro ou rlscos trabalhlstas
e prevldenclárlos, salvo quando contratada a cobertura adlclonal prevlsta no ltem 1.3 das Condlçöes Especlals, em conformldade com a
leglslação naclonal referente ao seguro-garantla,

5.2. A inadlmplência do Tomador deverá ocorrer dentro do prazo de vlgêncla da apóllce. Em caso de não observação deste requlslto a

Seguradora flcará lsenta de qualquer responsabllldade.

5.3. Flca entendldo e concordado que, para efeito lndenltárlo, não estarão cobertos danos e perdas causados dlreta ou lndiretamente
por ato terrorlsta, comprovado com documentação hábll acompanhada de laudo clrcunstanclado que caracterlze a natureza do atentado,
lndependentemente de seu propóslto, que tenha sldo devldamente reconhecldo como atentatór¡o à ordem públlca pela autorldade
prlbllca competente.

^ 5.4.Uma vez cumprldas todas as obrlgações assumldas pelo Tomador para a obtençåo das llcenças necessárlas à execução e conclusão do
' robleto desta garantla e se, por qualsquer motlvos, alhelos à vontade do Tomador, o(s) órgão(s) competente{s) para conceder a(s)

llcença(s) requerlda(s), não o flzer(em) e/ou negá-la(s), tals atos não serão motlvo(s) para execução desta apóllce, flcando a Seguradora
lsenta de qualquer responsabllldade de lndenlzação securitárla.

5.5. A valldade/cobertura deste documento está condlclonada à aceitação/não oposlção do Segurado em relação a todos os seus
termos. Ao aceltar este documento o Segurado concorda que a Seguradora não terá responsabllldade de lndenlzar reclamagão quanto à
cobertura desta garantla se for constatado que o slnlstro ou lnadlmplemento contratual se enquadra nos termos do lnclso Vl, do ltem 11
- Perda de Dlrelto, das Condlções Gerals e/ou se a lnadlmplêncla do Tomador for motlvada pela demora na aceltação desta apóllce em
vlrtude de questlonamentos de clausulado feltos pelo Segurado.

6. Ratificação:

6.1. Ratlflcam-se lntegralmente as dlsposições das Condições Gerals que não tenham sldo alteradas pela presente Condlção Especial.

f:5:t)R stirjtJß(:)s 5.^. -.(:Nfrj 1.4 525 68"1/0001 50 .. ("(.'t.) 5r.rfl:t): 0l¿¡9rl
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1, OBJETO¡

1.1, Este contrato de seguro garante o fiel cumprimento das obrigaçöes assumidas pelo Tomador perante o Segurado, conforme os termos
da apólice e até o valor da garantia fixado nesta, e de acordo com a(s) modalidade(s) e/ou cobertura(s) adicional(is) expressamente
contratada(s), em razão de participação em licitação, em contrato principal pertinente a obras, serviços, inclusive de publicidade, compras,
concessões e permissöes no âmbito dos Poderes da União, Estados, do Distrito Federal e dos Municfpios, ou, ainda as obrigações assumldas
em função de:
| - processos adminlstrativos;
I I - processos judiciais, incluslve execuções fiscais;
lll- parcelamentos administrativos de créd¡tos fiscais, lnscritos ou nã0, em dfvida ativa;
lV -regulamentos admlnistrativos.

1.2, Encontram-se também garantldos por este seguro os valores devldos ao Segurado, tals como multas e indenizações, oriundos do
lnadlmplemento das obrlgações assumldas peloTomador, previstos em leglslação especfflca, para cada caso.

2. DEFTNTçÖES3

Aplicam-se a este seguro as segulntes definições:
2,1, Apólice: documento, asslnado pela Seguradora, que representa formalmente o contrato de Seguro Garantia,
2,2. Condlções Gerals: conjunto das cláusulas, comuns a todas as modalldades e/ou coberturas de um plano de seguro, que estabelecem as

,.- obrlgações e os dlreltos das partes contratantes,' ì2,3. Condlções Especlals: conjunto das dlsposlções especfflcas relatlvas a cada modalldade e/ou cobertura de um plano de seguro, que
alteram as dlsposlções estabelecldas nas Condlções Gerals.
2.4. Condlçöes Partlculares: conjunto de cláusulas que alteram, de alguma forma, as Condições Gerals e/ou Condlções Especiais, de acordo
com cada Segurado,
2.5. Contrato Principal:todo e qualquer ajuste entre órgäos ou entidades da Administração PrJblica (Segurado) e particulares (Tomadores),
em que haja um acordo de vontades para a formação de vfnculo e a estipulação de obrigações recfprocas, seja qual for a denominação
utilizada.
2,6. Endosso: instrumento formal, assinado pela Seguradora, que introduz modificações na apólice de Seguro Garantía, mediante solicitação
e anuência expressa das partes,
2.7. lndenização: pagamento dos prejulzos e/ou multas resultantes do inadimplemento das obrigações cobertas pelo seguro.
2.8. Llmlte Máxlmo de Garantia: valor máximo que a Seguradora se responsabilizará perante o Segurado em função do pagamento de
indenização.
2.9. Prêmlo: lmportâncla devida pelo Tomador à Seguradora, em função da cobertura do seguro, e que deverá constar da apólice ou
endosso,
2,10. Processo de Regulação de Sinlstro: procedlmento pelo qual a Seguradora constatará ou não a procedência da reclamação de sinistro,
bem como a apuração dos prejufzos cobertos pela apólice.
2.11. Proposta de Seguro: instrumento formal de pedido de emlssão de apóllce de seguro, firmado nos termos da leglslação em vlgor,
2.12. Relatórlo Flnal de Regulação: documento emitldo pela Seguradora no qual se transmlte o poslcionamento acerca da caracterlzação ou
não do slnistro reclamado, bem como os possfvels valores a serem lndenlzados,
2,13. Segurado: a Admlnlstração Prlbllca ou o Poder Concedente,
2.14. Seguradora: a socledade de seguros garantldora, nos termos da apólice, do cumprlmento das obrigações assumldas pelo Tomador.
2,15. Seguro Garantla: seguro que garante o flel cumprimento das obrlgações assumldas pelo Tomador perante o Segurado, conforme os
termos da aoóllce.

1Z,fS. Sinlsträ: o lnadlmplemento das obrlgações do Tomador cobertas pelo seguro,
2.17. Tomador: devedor das obrlgações por ele assumidas perante o Segurado.

3. ACEITAçÃo|
3,1. A contratação/alteração do contrato de seguro somente poderá ser feita mediante proposta assinada pelo proponente, seu
representante ou por corretor de seguros habilitado. A proposta escrita deverá conter os elementos essenciais ao exame e aceitação do
risco,
3.2. A Seguradora fornecerá, obrigatoriamente, ao proponente, protocolo que identifique a proposta por ela recepcionada, com a indicação
da data e da hora de seu recebimento.
3.3, A Seguradora terá o prazo de 15 (quinze) dias para se manifestar sobre a aceitação ou não da proposta, contados da data de seu
recebimento, seJa para seguros novos ou renovações, bem como para alterações que lmpllquem modificação do risco.
3.3.1. Caso o proponente do seguro seja pessoa ffsica, a solicltação de documentos complementares, para análise e aceitação do risco, ou
da alteração proposta, poderá serfeita apenas uma vez, durante o prazo prevlsto no ltem 3.3,,
3.3.2. Se o proponente for pessoa jurfdlca, a solicltação de documentos complementares poderá ocorrer mals de uma vez, durante o prazo
previsto no item 3,3., desde que a Seguradora lndlque os fundamentos do pedldo de novos elementos, para avaliação da proposta ou
taxaçäo do rlsco,
3.3,3. No caso de sollcitação de documentos complementares, para anállse e aceitação do rlsco, ou da alteração proposta, o prazo de 15
(quinze) dias prevlsto no item 3.3. flcará suspenso, voltando a correr a partir da data em que se der a entrega da docymentação.
3,4, No caso de não aceitação da proposta, a Seguradora comunlcará o fato, por escrito, ao proponente, especiflcando os motlvos da recusa.
3.5, A ausêncla de manlfestação, por escrito, da Seguradora, no prazo acima aludido, caracterlzará a aceltação táclta do seguro,
3,6, Caso a aceitação da proposta dependa de contratação ou alteração de resseguro facultativo, o prazo aludldo no ltem 3.3. será suspenso
até que o Ressegurador se manlfeste formalmente, comunlcando a Seguradora, por escrito, ao proponente, tal eventualldade, ressaltando a

consequente inexistência de cobertura enquanto perdurar a suspensão,
3.7, A emlssão da apóllce ou do endosso será felta em até 15 (qulnze) dias, a partir da data de aceitação da proposta.

4. VALOR DA GARANTIA:
4,1. O valor da garantla desta apóllce é o valor máxlmo nomlnal por ela garantldo.

coNDrçÕËs GERA¡S
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4.2, Quando efetuadas alterações previamente estabelecidas no contrato princlpal ou n documento que serviu de base para a aceitação do
rlsco pela Seguradora, o valor da garantia deverá acompanhartais modlflcações, devendo a Seguradora emitir o respectivo endosso.
4.3. Para alterações posterlores efetuadas no contrato princlpal ou no documento que servlu de base para a aceitação do rlsco pela
Seguradora, em vlrtude das quals se faça necessárla a modiflcação do valor contratual, o valor da garantia poderá acompanhar tals
modiflcções, desde que sollcltado e haja o respectivo acelte pela Seguradora, por melo da emissão de endosso.

5. PRÊMIO DO SEGURO:
5.1. O Tomador é responsável pelo pagamento do prêmio à Seguradora por todo o prazo de vigência da apólice.
5.2. Fica entendido e acordado que o seguro continuará em vigor mesmo quando o Tomador não houver pagado o prêmio nas datas
convencionadas.
5,2.1. Não paga pelo Tomador, na data fixada, qualquer parcela do prêmio devido, poderá a Seguradora recorrer à execução do contrato de
contraga ra ntia.
5.3. Em caso de parcelamento do prêmio, não será permltida a cobrança de nenhum valor adicional, a tftulo de custo administrativo de
fraclonamento, devendo ser garantido ao Tomador, quando houver parcelamento com juros, a possibilidade de antecipar o pagamento de
qualquer uma das parcelas, com a consequente redução proporcional dos juros pactuados,
5,4. Se a data llmlte para o pagamento do prêmio à vlsta ou de qualquer uma de suas parcelas colncidir com dia em que não haja
expediente bancárlo, o pagamento poderá ser efetuado no primeiro dia rltil em que houver expediente bancário,
5,5, A Seguradora encaminhará o documento de cobrança diretamente ao Tomador ou seu representante, observada a antecedência
mfnlma de 5 (clnco) dias úteis, em relação à data do respectivo venclmento,

6. VIGÊNCIA:

^.6.1. 
Para as modalidades do Seguro Garantla nas quais haja a vinculação da apóllce a um contrato principal, a vigência da apólice será igual

ao prazo estabelecldo no contrato prlnclpal, respeltadas as partlcularidades previstas nas Condições Especiais de cada modalidade
contratada.
6.2.Para as demals modalldades, a vlgência da apólice será igual ao prazo lnformado na mesma, estabelecido de acordo com as dlsposlções
prevlstas nas Condlções Especials da respectiva modalidade.
6.3. Quando efetuadas alterações de prazo prevlamente estabelecldas no contrato prlnclpal ou no documento que serviu de base para a
aceitação do rlsco pela Seguradora, a vlgência da apólice acompanhará tals modificações, devendo a Seguradora emitir o respectlvo
endosso,
6,4. Para alterações posteriores efetuadas no contrato principal ou no documento que serviu de base para a aceitação do risco pela
Seguradora, em virtude das quais se faça necessária a modificação da vigência da apólice, esta poderá acompanhar tais modificaçöes, desde
que solicitado e haja o respectivo aceite pela Seguradora, por meio da emissão de endosso,

7. EXPECTATTVA, RECLAMAçÃO E CARACTERTZAçÃO DO StN|STRO:
7.1. A Expectativa, Reclamação e Caracterização do Sinistro seräo especificadas para cada modalidade nas Condições Especiais, quando
couberem.
7,2. A Seguradora descreverá nas Condlçöes Especiais os documentos que deverão ser apresentados para a efetlvação da Reclamação de
S¡nistro,
7.2,1. Com base em dúvida fundada e justificável, a Seguradora poderá solicitar documentação e/ou lnformação complementar,
7.3, A Reclamação de Slnlstros amparados pela presente apólice poderá ser realizada durante o prazo prescr¡cional, nos termos da Cláusula
17 destas Condlções Gerais;
7.4, Caso a Seguradora conclua pela não caracterlzação do sinlstro, comunicará formalmente ao Segurado, por escrito, sua negatlva de
lndenlzação, apresentando, conjuntamente, as razões que embasaram sua conclusão, de forma detalhada,

,18. INDENIzAçÃo:
8.1. Caracterlzado o slnistro, a Seguradora cumprlrá a obrlgação descrita na apólice, até o llmite máximo de garantla da mesma, segundo
uma das formas abaixo, conforme for acordado entre as partes:
| - reallzando, por meio de terceiros, o objeto do contrato prlncipal, de forma a lhe dar continuldade, sob a sua integral responsabilidade;
e/ou
ll - lndenlzando, mediante pagamento em dinheiro, os prejufzos e/ou multas causados pela lnadlmplência do Tomador, cobertos pela
apóllce.
8.2. Do prazo para o cumprimento da obrigação:
8.2'1. O pagamento da indenização ou o lnfcio da realização do objeto do contrato principal deverá ocorrer dentro do prazo máximo de 30
(tr¡nta) dias, contados da data de recebimento do último documento solicitado durante o processo de regulação do sinistro.
8,2.2. Na hipótese de solicitação de documentos de que trata o item 7,2.7., o prazo de 30 (trinta) dlas será suspenso, reiniciando sua
contagem a partir do dia útil subsequente àquele em que forem completamente atend¡das as exigências,
8.2.3. No caso de decisão judicial ou decisão arb¡tral, que suspenda os efeitos de reclamação da apólice, o prazo de 30 (trinta) dias será
suspenso, reiniciando sua contagem a partir do primeiro dia útil subsequente a revogação da decisão,
8.3, Nos casos em que haja vinculação da apólice a um contrato princ¡pal, todos os saldos de créditos do Tomador no contrato principal
serão utlllzados na amortlzação do prejulzo e/ou da multa objeto da reclamação do sinlstro, sem prejufzo do pagamento da indenização no
prazo devido.
8,3,1, Caso o pagamento da indenização já t¡ver ocorrldo quando da conclusão da apuração dos saldos de créditos do Tomador no contrato
prlnclpal, o Segurado obriga-se a devolver à Seguradora qualquer excesso que lhe tenha sido pago.

9. ATUAUZAçÃO DE VALORES:
9.1. O não pagamento das obrigações pecunlárias da Seguradora, incluslve da lndenização nos termos da Cláusula 8 destas Condições
Gerais, dentro do prazo para pagamento da respectiva obrlgação, acarretará em:
a) atualização monetária, a partlr da data de exlgibilldade da obrlgação, sendo, no caso de lndenlzação, a data de caracterização do sinlstro;
e

b) lncidêncla de juros moratórios calculados "pro rata temporis", contados a partir do primelro dia posterlor ao término do prazo flxado.
9.2. O lndlce utillzado para atualização monetária será o IPCA/IBGE - lndice de Preços ao ConsumidorAmplo da Fundação lnstltuto Braslleiro
de Geografia e Estatfstlca - ou fndice que vler a substituÊlo, sendo calculado com base na varlação positlva apurada entre o últlmo lndlce

.
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publicado antes da data de obrigação de pagamento e aquele publicado imediatamente anterior à data de sua efetlva llquidação,
9.3, Os juros moratórios, contados a partir do primelro dla posterlor ao término do prazo flxado para pagamento da obrigação, serão
equlvalentes à taxa que estiver em vlgor para a mora do pagamento de impostos devldos à Fazenda Naclonal.
9.4. O pagamento de valores relativos à atualização monetárla e juros de mora será felto independente de qualquer interpelação judicial ou
extrajudlclal, de uma só vez, Juntamente com os demais valores devidos no contrato,

10. SUB-ROCAçÃO:
10,1, Paga a indenização ou iniciado o cumprimento das obrigaçöes inadimplidas pelo Tomador, a Seguradora sub-rogar-se-á nos direitos e
privilégios do Segurado contra o Tomador, ou contra terceiros cujos atos ou fatos tenham dado causa ao sinistro,
10.2. É ineficaz qualquer ato do Segurado que diminua ou extinga, em prejufzo do Segurador, os direitos a que se refere este item.

11. PERDA DE DIREITOS:
O Segurado perderá o direito à indenização na ocorrência de uma ou mais das seguintes hipóteses: l- Casos fortuitos ou de força maior, nos
termos do Código Civll Brasileiro;
ll - Descumprimento das obrigações do Tomador decorrente de atos ou fatos de responsabilidade do Segurado;
lll - Alteração das obrigações contratuais garant¡das por esta apólice, que tenham sido acordadas entre Segurado e Tomador, sem prévia
anuência da Seguradora;
lV-Atos llfcltos dolosos ou por culpa grave equlparável ao dolo praticados pelo Segurado, pelo beneflclárlo ou pelo representante, de um
ou de outro;
V- O Segurado não cumprir lntegralmente quaisquer obrlgações prevlstas no contrato de seguro;

_ Vl - Se o Segurado ou seu representante legal fizer declarações inexates ou omltir de má-fé circunstâncias de seu conheclmento que
' .configurem agravação de risco de inadimplência do Tomador ou que possam lnfluenciar na aceltação da proposta;

Vll- Se o Segurado agravar intencionalmente o risco;

12. CONCORRENOA DE GARANTIAS:
No caso de exlstlrem duas ou mais formas de garantia dlstintas, cobrindo cada uma delas o objeto deste seguro, em beneffclo do mesmo
Segurado ou beneflclárlo, a Seguradora responderá, de forma proporclonal ao rlsco assumldo, com os demais partlcipantes, relatlvamente
ao prejulzo comum,

13. CONCORRÊNCIA DE APóUCESI
É vedada a utilização de mais de um Seguro Garant¡a na mesma modalidade para cobrir o objeto deste contrato, salvo no caso de apólices
complementares.

14. EXTrNçÃO DA GARANTIA:
14.1. A garantia expressa por este seguro extinguir-se-á na ocorrência de um dos seguintes eventos, o que ocorrer primeiro, sem prejufzo do
prazo para reclamação do sinlstro conforme ltem 7.3. destas Condições Gerais:
| - quando o objeto do contrâto princlpal garantido pela apólice for definitivamente realizado medlante termo ou declaração asslnada pelo
Segurado ou devolução da apólice;
ll -quando oSegurado e a Seguradora assim o acordarem;
lll- quando o pagamento da indenização ao Segurado atingir o limite máximo de garantia da apóllce;
lV - quando o contrato prlncipal for extlnto, para as modalidades nas quals haja vlnculação da apólice a um contrato principal, ou quando a

obrlgação garantida for extinta, para os demals casos; ou
V - quando do término de vigêncla prevlsto na apólice, salvo se estabelecldo em contrário nas Condições Especiais,
14,2. Quando a garantia da apólice recair sobre um obJeto previsto em contrato, esta garantia somente será liberada ou restltulda após a

â. execução do contrato, em consonâncla com o dlsposto no parágrafo 4e do artigo 56 da Lei Ne 8,566/1993, e sua extlnção se comprovará,
além das hlpóteses previstas no ltem 14,1,, pelo recebimento do obJeto do contrato nos termos do art, 73 da Lel ne 8.666/93.

15. RESCISÃO CONTRATUAL:
15,1. No caso de rescisão total ou parclal do contrato, a qualquertempo, por lniclatlva do Segurado ou da Seguradora e com a concordâncla
recfproca, deverão ser observadas as segulntes disposlções:
15.1.1. Na hipótese de resclsão a pedido da socledade Seguradora, esta reterá do prêmio recebido, além dos emolumentos, a parte
proporclonal ao tempo decorrldo;
15,1.2, Na hlpótese de rescisão a pedido do Segurado, a sociedade Seguradora reterá, no máximo, além dos emolumentos, o prêmlo
calculado de acordo com a seguinte tabela de prazo curto:

Relnçflo a ser aplicacln soble
n vigêncin origiunl poro
ol¡tençí1o de Dr,nzo enr dias

% Do P¡êmio
Relnção a ser oplicrrda snbre
n vigência odginnl para
obterrcão de ur¿rzo enr di¿rs

% Do P¡êrnio

l51365 t3 195/.165 13

30/.165 20 2 1 0/365 75

451365 27 225/365 78

60/.165 30 240/365 80

75/365 37 2551365 83

90/365 40 2701365 85

I 05/36s 46 285/365 88

t201365 50 .300/.365 90

r35/-365 56 3 r 5/365 93

I 50/365 60 .r30/365 95

I 65/3 65 66 345/365 98

r 80/365 70 .365/.365 100
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15.1.2.1. Para prazos não prevlstos na tabela constante do subltem t5.1,2., deverá ser utilizado percentual correspondente ao prazo
imedlatamente inferior.

16. CONTROVÉRSIAS:
16.1, As controvérslas surgldas na aplicaçäo destas Condiçöes Contratuais poderão ser resolvldas:
| - por arbitragem; ou
ll- por medida de caráter judicial,
16,2. No caso de arbitragem, deverá constar, na apólice, a cláusula compromissória de arbitragem, que deverá ser facultativamente aderida
pelo Segurado por meio de anuência expressa.
16.2,1, Ao concordar com a aplicação desta cláusula, o Segurado estará se comprometendo a resolver todos os seus litfgios com a

Seguradora por meio de Jufzo Arbitral, cujas sentenças têm o mesmo efelto que as sentenças proferidas pelo Poder Judiciário.
76.2.2. A cláusula de arbitragem é regida pela Lei nc 9307, de 23 de setembro de 1996.

17. PRESCRIçÄO!
Os prazos prescricionals são aqueles determlnados pela lel,

18. FORO:
As questöesjudiclals entre Seguradora e Segurado serão processadas no foro do domlcflio deste.

19. DTSPOStçöES FtNAtS:
19.1, A aceltação do seguro estará sujelta à anállse do rlsco.

^19,2, 
As apóllces e endossos terão seu infclo e término de vigência às 24hs das datas para tal flm neles lndicadas.

19,3, O reglstro deste plano na Susep não implica, por parte da Autarquia, incentlvo ou recomendação à sua comerclalização.
19,4, Após sete dlas útels da emlssão deste documento, poderá ser verificado se a apólice ou endosso foi corretamente registrado no slte da
Susep - www,susep,gov.br,
19,5, A sltuação cadastral do corretor de seguros pode ser consultada no site www.susep.gov,br, por meio do número de seu registro na
Susep, nome completo, CNPJ ou CPF.
19.6. Este seguro é contratado a prlmelro rlsco absoluto,
19.7. Consldera-se como åmblto geográflco das modalldades contratadas todo o territórlo naclonal, salvo dlsposição em contrárlo nas
Condições Especlais e/ou Particulares da Apólice.
19,8. Os eventuais encargos de tradução referentes ao reembolso de despesas efetuadas no exterior ficarão totalmente a cargo da
Sociedade Seguradora.

^1
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ESTADo oo peReNÁ,

EXTRATO PARA pUnr,IC¡,ÇÃO
coNTRATo DE nnrsraçÃo DE snRvrços N" rs7r20zt

Vinculado ao Tomada de Preços no 00212021

CONTRATANTE: IT,TUNICþTO DE MARMELEIRO

CoNTRATADA: OESTE r.OCnçÃO Un UÁqUrNAS E EQUTPAMENTOS LTDA

OBJETO: contratação de empresa especializadapara elaboração de projetos executivos de engenhariapara
pavimentação de vias municipais em BIM, obedecendo ao Decreto Federal n." 10.306 de 02 de abril de
2020 e o Estadual n.o 3080 de2019.

VALOR CONTRATUAL: R$ 163.950,00 (cento e sessenta e três mil novecentos e cinquenta reais).

PRAZO DE VIGÊNCIA: 12 (doze) meses a contar da assinatura do contrato, ou seja, até20 de dezembro
de2022;

PRAZO DE EXECUÇÃO: de 60 (sessenta) dias contados da emissão da ordem de serviços pelo
Contratante;

FORO: Comarca de Marmeleiro, Estado do Paraná.

Marmele iro,2l de dezembr o de 2021.

air Pilati
de Marmeleiro

CNPJ: 76.205.665/0001 -01
Avenida Macali, no 255, Centro - Cx. Postal 24 -CEP 85.615-000
E-mail: lioitaoao(glrnarrrreleiro.pr'.eov.br / licitacao02úÐmarmeleiro.pr.eov.b¡ - Telefone: (46) 3525-8107 / 8105
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DIÁRIO OFICIAL ELETRONICO
MUNICÍPIO DE MARMELEIRO - PARANÁ

SEGUNDA-FEIRA,27 DE DEZEMBRO DE 2021 ANO: V i

ATOS DO PODER EXECUTIVO

EDIçÃO No: 1138- 2 Pág(s)

Art. 1o CONCEDER, Licença-Maternidade por 120 (cento e vinte) dias consecutivos, à servidora Jessica Brum Barancelli,
matriculada sob no 1862-7, cargo Educador Cuidador Residente, no perfodo de 21 de dezembro de2021a 19 de abril de
2022.
Atl.2o Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos ao 21o dia do mês de dezembro
de 2021.

Marmeleiro, 23 de dezembro de 2021
PAULO JAIR PILATI
Prefeito de Marmeleiro

EXTRATO PARA PUBLTCAçÃO COTTRATO DE PRESTAçÃO DE SERVTçOS No 157t2021
Vinculado ao Tomada de Preços no 00212021

^ GoNTRATANTE: MUNtclptO DE MARMELETRO
CoNTRATADA: OESTE LOCAçÃO DE MAOUTNAS E EQUTpAMENTOS LTDA
OBJETO: contratação de empresa especializada para elaboraçäo de projetos executivos de engenharia para
pavimentação de vias municipais em BlM, obedecendo ao Decreto Federal n.o 10.306 de 02 de abril de 2020 e o Estadual
n.o 3080 de 2019.
VALOR CONTRATUAL: R$ 163,950,00 (cento e sessenta e três mil novecentos e cinquenta reais).
PRAZO DE VIGÊNCIA: 12 (doze) meses a contar da assinatura do contrato, ou seja, alé 20 de dezembro de 2022;
PRAZO DE EXECUçAO: de 60 (sessenta)dias contados da emissão da ordem de serviços pelo Contratante;
FORO: Comarca de Marmeleiro, Estado do Paraná.

Marmeleiro, 21 de dezembro de 2021
Paulo Jair Pilati
Prefeito de Marmeleiro

rcp
Bnasil,>*

Dlárlo Oficlal Asslnado Eletronlcamente com Certlflcado Padrão ICP-

Brasll e Protocolado com Carlmbo de Tempo SCT de acordo com a

Medida Provlsórla22OO-2 do Art. 10c de 24.08.01 da ICP-Brasll

O Munlcfplo de Marmelelro dá garantlâ da autentlcldade deste
documento, desde que vlsua¡lzado através de

http://ww.rìãrmeleíro,Þr.rov.brl no llnk Dlárlo Oflclal.
Iniqie

I

Página 2



Classificados/Atos Oficiais
38 ,P

PONTOS
COMERCIAIS

ALUGA.SE
SALA- Edlficio Solares, pron-
ta para usar. Tolalmente mo-
billada, sendo 2 salas privati-
vas, uma sala grandgde teuni-
öes, recapção, cozlnha e com
2 vagas do garagens. Todos
os ambientes com ar condi-
c¡onado ¡nstalado, central de
rede lógica e energia eléhica.
F(46) 991 03-0034

ALUGA.SE SALAS 5 COMER-
CIAIS em ed¡ffclo novo: uma
lérrea com mals de 200 m, para
comérclo e outras 4 salas me-
nores no quarto andar, ideais
para escrilórlos. Salas novas
com ar-condicionado lnstala-
do, vagas da garagem priva-
tlvas, €levãdor, além de ótlma
localização e valorlzaçåo fu-
tura. Próxlmo ao novo Fórum,
Ministérlo Público e Prefeitu-
ra. Prédio âos fundos da Bel
Pneus Mlchelln. Fone e Watts
99979 2149 ou 99921 1001.

ALUGA.SE

SALASCOMERCIATS-RRo.
meu Lauro Werlang, 2066
- lndustrlal FB SALA 1 .50
m'z e SALA 2 . 75 mz What-

99924-5316

QUITTNETES

f ,n!.,:t, *rÿivd,,ii.1t¡i4.,. l\Jl

ALUGA.SE
aUITINETE mobiliada no C€nko
Nole de Dois Vlzlnhos. Tratar
pelo telefons (46)99976-177't.

QUITINETE/Apartamonto MO-
BILIADA o seml, para estu-
dante, com garagem, portåo
elehôn¡co, a 100 metros da fa-
culdade UNISEP, anexo a casa
de famllla. F (46) 99920-5872

REL/''ONAMENTOS

TOM HOTEL E MOTEL - Bar
com piscina para eventos. To-
dos os quartos com ar condl-
cionado e garagem privativa
com porlão. Com total segu-
rança e discrlçåo a mais de l0
anos. Contamos com anunclo
no s¡te wu,w.mercadotombini.
com.br - Contato (46) 9992i-
6348 wats.

SOBRADOS

ALUGA-SE
SOBRADO - Na rua Santa
Marta balfl.o Cristo Rei,151,
suftê+lquarlo, sala cozinha
e lâvanderla. Náo acelta anl-
mals. Fone: (46)99923-5765

VENDE-SE
JEAN IMOVEIS VENDE SO-
BRADO Locallzado no Balr-
ro Alvorada, terrgno de 1Z x
44:528 m2. Area Construl-
da 300m,, casa loda em la-
je, cobèrtura em telhas, co-
zlnha, despensa, dois quar-
tos, uma sulte com banhei-
ra de hldromassagem, closet
e sacada, sala de Jantar, sa-
la de estar com sacada e sa-
la com lareira, quarlo de em-
pregada, duas vagas de ga-

ragem fechadas, dois banhel-
ros soclâls, portão eletrônlco,
churrasqueira, preparaçåo pa-
ra água quente nos principais
cômodos da casa, Slstema e
câmere de segurança. Abertu-
ras todas em madeira do ser-
ne de louro, janelas todas com
venezianas Assoalhos em ipê
todo sob medlda, oscadas e
corrimäo em madeka de ltaú-
ba. Depósito separado da casa
Valor R$ 1.200.000 m¡1. CON-
TATO: (46) 999732887

ro Água Branca, esqulna com
0l sufte mais 02 quartos com
'131 mz por R$430 mtl, ao lado
com 01 sulte mais 02 quartos
com 105 m, por Rg 365 mll,
cozinha, banheiro social, le-
vanderla, sâla dê estar e jan-
tar, lavabo, garagem coberta.
Válor R$ 365 mil. CONTATO:
9991 65551

ra de hidromassagem, clóset
e sacada, sala de jantar, sa-
la de estar com sacada e sa-
la com lareirâ, quarto de em-
pregada. Duas vagas de ga-
ragem fechadas, dois banhel-
ros socials. Porlão eletrônlco,
churrasqueira. Preparação pa-
ra água quente nos principals
cÖmodos da casa, sistema s
cåmera de segurança. Abertu-
ras todas em madeira do ser-
ne ds louro,janelas lodas com
venezianas. Assoalhos em lpê
todo sob medida, escadas e
corrimão em madeira de ltaú-
ba. Depósito separado da ca-
sa. Valor R$ 1.100.000. CON-
TATO (46) 99973887

JEAN IMÓVEIS VENDE: SO.
BRADO Localizado no Ba¡rro
Alvofad€, tersno de 12x44:
528 m, Ar€B Construlda 3OOmr,
casa toda em la¡e, cobertura
em telhas, cozinha, despensa,
dois quartos, uma sufte com
banhelra de hidromassagem,
closet e sacada, sala de jan-
tar, sala de estar com sacada
e sala com lareka, quarto de
êmpregada, Duas vagas de
garagem fechadas, dols ba-
nhe¡ros soclais, portão eletrô-
nico, churrasqueirâ, prepâra-
ção para água quenle nos prln-
cipals cÖmodos da casa sls-
fema e cåmera de seguran-
ça. Aþerturas todas em ma-
deira do sêrng dê lourojane-
las todas com venezlanas, as-
soalhos em ipê todo sob me-
dida, êscadas e corrimão em
madelra de ltaúba. Depósilo
separâdo da casa, Valor Rg
1.200.000 mil. CONTATO: (46)
999732887

JEAN IMÓVEIS VENDE: SO-
BRADO Localizado no Bairro
São Crislóvão. Area total (lo-
lel 22x22,484m2, área cons-
trufda 200m,, pisclna. ótimo
acabamento, com porcelana-
to e gesso, 3 quarlos, sendo
1 sulte,3 banheiros. lmóvel
completo, com cozlnha, sala,
despensa, lavanderia, garagem
coberta para 3 carros. Edfcu-
la completa, Canil, todo calça-
do, murado e cercado grande
sobra de terreno com iârdim
e horta completa. Possíbilida-
de de compra com os móveis
planejados Analiso troca por
imóveis de menor valor, Valor
R$ 800 mil. CONTATO: (46)
991 030420

JEAN IMóVEIS VENDE: SO.
BRADO Locallzado no Bair-
ro Água Branca, esquina com
01 sufte mais 02 quartos com
131 m, por R$430 mll, ao lado
com 0 l sufte mais 02 quartos
com 105 m, por 365 mil, coz¡-
nha, banheiro social, lavânde-
da, sâla de estar, sala dejan-
tar, lâvabo, garagem coberta.
Valor R$ 365 mll. CONTATO:
9991 65551

JEAN IMÓVEIS VENDE-SE
SOBRADO Localizado no Bair-
ro Aeroporto. Area construlda
de 82,95 m,;Com 03 quertos,
sendo uma sulte com sacada;
Banhelro social; Cozlnha e la-
vanderia; Lavabo; Sala: Gara-
gem coberta; Local de mul-
ta tranqullidade. Valor: R$
320.000,00CoNTATO: (46)
999268015

JEAN IMóVEIS VENDE.SE
SOBRADO Locatizado no Balr-
ro Aeroporto Área de terreno
(lote) 150 mrÁrea construfda
110 m, Contendo:2 Dormitórios
Sala Cozinha Area de seruico
Banheiro Social Area de FeL-
ta Lâvabo Garagem Coberta
Obs: sobrado todo murado, fì-
ca no lmóvê|, cozinha planeja-
da, ar condicionado no quarlo
e guarda roupa. Acabamento
de primeira.Vâlor: 330.000,00.
CONTATO: (46) 99926801s

JEAN IMÓVEIS VENDE: SO-
BRADO locâllzado no Bairro
Agua Branca, área Total 147m,
área construlda 88m,, próxl-
mo a nova rodoviária, 2 Su-
Ites, cozinha, lavanderia, la-
vabo, sala. Vator R$ 340 mil.
CONTATO: (46) 9991655S1

JEAN IMÓVEIS VENDE: SO.
BRADO Locallzado no Ba¡r-

JEAN IMóVEIS VENDE: SO-
BRADO Localizado no Balrro
Såo Cristóvão. áraa tolâl flo-
tel 22x22, 484m' área coàs-
kufda 200m,, piscina. ótimo
acabamento, com porcelana-
to e gesso, 3 quartos, sendo
1 sufte,3 banhelros. lmóvel
completo, com cozinha, sala,
despensa, lavanderia, garag€m
coberta para 3 carros. Edlcu-
la complela, canil. Todo calça-
do, murado e cercado. Grandê
sobra de terreno com jard¡m
e horta completa. Possib¡llda-
de de compra com os móveis
planelados, anallso lroca por
lmóvels de menor valor, Valor
R$ 800 mil. CONTATO: (46)
991030420

VENDE.SE SOBRADO no Bak-
ro Jardim llália ll, com 123m,,
próximo do trevo do pinheiri-
nho. Possul uma sulte mais
2 quartos e banheiro soclal,
sala, cozlnha lavabo lavande-
r¡a s garagem. Valor, APENAS
R$ 21 5.000,00. Fone e Watts
99979 2149 ou 99921 1001.

JEAN IMÓVEIS VENDE-SE SO.
BRADO: Locallzado no Balrro
Agua Branca próximo a rodo-
viárla, área total 147m2. Area
construfda 88m,,2 sultes, sâ-
la, cozlnha. Area de serviço,
lavabo, sobra de terreno, mu-
rada Valor R$ 370.000. CON-
TATO (46) 999260836

JEAN IMÓVEIS VENDE-SE
SOBRADO: Localizado no
Bairro Jardim Seminário, área
total 150mr. Área construfda
123,30m,, I sufle + 2 quartos,
sala de estar, sala de jantâr,
coz¡nha, lavabo, banheiro so-
cial, garagem. Murado, conten-
do tubulaçäo de água quên-
te, dois pontos de gás, chur-
rasqueira, porcelanato, lami-
nado, gesso e lâmpadas dê
led. Valor Rg 499.000. CON-

TERRENOS

VENDE-SE
JEAN IMOVEIS VENDE-SE
TERRENO: Locâlizado no Bah-
ro Sadla Lot Marchlod. Area
totaldo lote 300m, (12x251.
Unlco lote ainda disponlvel nes-
sa região; loteamento bonlto
com grande valorizâção; Lo-
cal lranqullo e seguro. Anall-
so vefculo como parle do pa-
gamento. Valor R$ 105.000.
coNTATO (46) 991030420

IMÓVEIS VENDE-SE TERRE-
NO: Locallzado no Bakro Jar-
dim Seminário, área total (lole)
475,81 m,, 23,73 m, dB frên-
te, lote de êsquina. ótima lo-
calizaçäo. Valor R$ 280.000.
coNTATO (46) 999260836

IMOBILIARIA CHAVES VEN-
DE LOTE: Locallzado na cl-
dade de Marmeleiro no lote-
amento Bandeira próximo a
BR ,próxlmo á fábrica de ba-
terias. com tamanho de 260
M: com êscritura reg¡strado
pâra financiamento, lote plai-
no (aceila carro de pouco va-
lor). Valor Rg 58.000.00. Con-
tato: (46)99978-6460/ 3S23-
7964/ 99935-1214 ou 30SS-
3999/ Crec¡ J-2040

JEAN IMÓVEIS VENDE: TER.
RENO Localizado no bairroAe¡o-
porto. Ärea lotal (tote)4S7,jgn,
(12.26 x 29.37 x 12 x 36.83).
Com um lado já murado, ót¡mã
vlsão para a cìdade. Ace¡lamos
seü vefculo mediante avalia-
ção como forma de pagamen-
to. Valor R$ 160 mil. CONTA-
TO: (46) 99926801 5

JEAN IMóVEIS VENDE.SE
TERRENO: Localizado no Bair-
ro Aeropoilo. Area total flote)
457 ,'19m1 (12,26 x29.3i x't2
x 36.83). Com um lado já mu-
rado. Otima visão para a clda-
de, Aceltamos seu veiculo me-
diantè avallação como forma
de pagamento, valor R$160
mil. CONTATO: (46) 99926801S

JEAN IMÓVEIS VENDE SINO:
Localizado na Linha Osvaldo Cruz,
área lotal (toto) 28.000rn2, área
construlda 143mr, 04 dormitô
rios, 01 banheiro, área ds serui-
ço, despensa, cozinha, sala es-
tar, áEa abertâ, 20 Km da cidade
e 3,5 Km da BR. Vator R$ 990
mll. CONTATO: (46) 999260836

TATO (46) 999268015

JEAN IMóVEIS VENDE.SE
SOBRADO: Locallzado no
Balrro Jardlm Semlnário, lo-
teamentoAlto Bela Vlsta, área
total 150m,. Ärea construfdâ
132mu, 1 sufte com secada +
2 quãrtos sendo um com saca-
da, þanheko social, sala, área
gourmet, lavanderia, lavabo.
Com porcelanato, laje, gesso,
lãmlnado, rodapés embuildos,
murado, com sobra ds lerreno.
Valor R$ 499.900,00. CONTA-
TO (46) 9991655s1

JEAN IMÓVEIS VENDE-SE
SOBRADO: Localizado no
Balrro Alvorada, terreno dê
'12 x 44 : 528 m,.Area Cons-
trufda 300mr, casa toda em
laje, cobertu[a em telhas, co-
zinha, despensa, dols quar-
tos. Uma sulle com Þanhel-
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