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MUNICIPIO DE MARMELEIRO
EsTADO po peReNÁ

CONTRATO DE EMPREITADA GLOBAL N'04912022
(Vinculado a Tomada de Preços n'00112022)

Pelo presente instrumento Contratual, de um lado o MUNICÍPIO DE MARMELEIRO, pessoa jurídica
de direito público interno, com inscrição no CNPJ/MF sob o no 76.205.66510001-01, com sede

administrativa na Avenida Macali, no 255, centro, Marmeleiro, Estado do Paraná, neste ato representado

pelo Prefeito Sr. Paulo Jair Pilati, portador da cédula de identidade civil (RG) n" 4.352.883-l SSP/PR e

inscrito no CPF/MF sob o n" 524.704.239-53, de ora em diante denominado simplesmente de

CONTRATANTE; e de outro lado a empresa PAVIMAR CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA,
pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob o n' 79.569,398/0001-31, com sede na
Rodovia PR 483. Km 09, sln", Zona Rural, Cidade de Francisco Beltrão, Estado do Paraná, CEP: 85601-
195, Telefone (46) 3524-1700, e-mail: pavirnar(lùpavinrar.corn.br, neste ato representada pela

representante Legal, Sra. Clair Bernardetti Tesser, portadora da cédula de identidade civil (RG) n"
3.147.825-1 SSP/PR e inscrita no CPF sob o no 839.835.709-68, aqui denominada simplesmente de

CONTRATAI)A, estando as partes sujeitas às normas da Lei 8.666193 e subsequentes alterações,

obedecidas as condições estabelecidas na licitaçäo realizada na modalidade Tomada de Preços no

00112022, estabelecem as seguintes cláusulas e condições:

CLÁ.USULA PRIMEIRA - DO OBJETO
O objeto do presente contrato é a contratação de empresa para executar serviço de recapeamento
asfáltico sobre pavimentação poliédrica existente em vias urbanas, que abrangerá serviços
preliminares, recapeamento asfáltico Tipo CBUQ em ruas do Bairro Santa Rita e Industrial,
totalizando 6.058.89 m2. sob regime de empreitada global, tipo menor preço, a preços fixos e sem

reajuste, em consonância com os conforme orçamento, Memoriais Descritivos e Elementos Cráfìcos
anexos ao processo de Licitação por Tomada de Preços n" 00112022, fornecida pelo CONTRATANTE,
dos

$ 1o 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 no 00112022,
juntamente com seus anexos e pareceres, proposta da CONTRATADA, projetos, especificações técnicas,

memoriais, bem como a proposta, planilha de serviços, cronograma ffsico-financeiro.

$ 2o A execução dos serviços deverá ser realizada em estrita obediência ao presente Contrato, bem como
o estabelecido no Edital de Tomada de Preços n'00112022, especialmente no que se refere ao projeto e

especifi cações técnicas.

CLÁUSULA SEGT'NDA - DO VALOR CONTRATUAL
O preço global para a execução do objeto deste Contrato, a preço frxo e sem direito a reajuste dos preços

unitários, é de R$ 589.561,80 (quinhentos e oitenta e nove mil e quinhentos e sessenta e um reais e
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Bairro Santa Rita:
Quadrante Rua Enoêmia Carvalho Schmitt / Rua Valdevino Maciel -202,90 m2

Travessa Bandeira - 781,08 m2

Rua Valdevino Maciel (Trecho I entre Rua Enoêmia Carvalho Schmitt e Rua Romário Rodrigues de

Lima e Trecho 2 entre Rua Romário Rodrigues de Lima e Rua Seis) -2.501,17 m2

Bairro Industrial
Rua Acelino Gabriel Bandeira - 2.573.74 m2

Total da obra: 6.058,89 m2

Prazo de Vigência: 1,2 (doze) meses a contar da assinatura do contrato, ou seja, até I I de maio de 2023;
Prazo de execução: 90 (noventa) dias, a contar da emissão da ordem de serviço por parte da Contratante;
Garantia da Execução da Obra: R$ 29.478,09 (vinte e nove mil e quatrocentos e setenta e oito reais e

nove centavos).
Contratado: R$ 589.561,80 (quinhentos e oitenta e nove mil e quinhentos e sessenta e um reais e

oitenta
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oitenta centavos), daqui por diante denominado "VALOR CONTRATUAL", sendo R$ 58.956,18
(cinquenta e oito mil e novecentos e cinquenta e seis reais e dezoito centavos) referentes à mão de obra, e

R$ 530,605,62 (quinhentos e trinta mil e seiscentos e cinco reais e sessenta e dois centavos) referentes ao

fornecimento do rnaterial.

Parágrafo Único
No valor contratado já estão inclusos os impostos federais, estaduais e municipais, todos os encargos

previdenciários, trabalhistas e sociais e, ainda, todos os cllstos, despesas, impostos, embalagem, seguro de

transpofte, transpofte (carga e descarga) até o destino, bem como, toda e qualquer taxa que vier a incidir
sobre o objeto ou outras despesas da conta da CONTRATADA.

CLÁUSULA TERCEIRA. DOS RECURSOS
3.1 Os recursos destinados ao pagamento da obra de que trata o presente Contrato são oriundos de

Recursos próprios do Município de Marmeleiro. As despesas podem ser identificadas pela seguinte
rublica ta

cLÁusuLA eUARTA - Do pRAzo DE VIGÊNCIA, Do INÍcro Dos sERVIÇos, DA
PRoRROGAÇAO E VrGÊNCrA CONTRATUAL.
4,1 O prazo de execução da obra será de 90 (noventa) dias contados da emissão da ordem de serviços pelo

Contratante.

4.2 O prazo de vigência contratual será de 12 (doze) meses a contar da assinatura do presente

instrurnento, ou seja, até I I de maio de2023.

4.3 Somente será admitida alteração do prazo quando:
a) houver alteração do projeto e/ou de especificações técnicas pelo CONTRATANTE;
b) houver alteração de quantidades, obedecidos os limites fixados neste Contrato, por atos do
CONTRATANTE;
c) houver atraso no fornecimento de dados informativos, materiais e qualquer subsídio concernente ao

objeto contratado, que estejam sob responsabilidade expressa do CONTRATANTE;
d) por atos do CONTRATANTE que interfiram no prazo de execução;
e) atos de terceiros que interfiram no prazo de execução ou outros devidamentejustificados e aceitos pelo
CONTRATANTE;
e) por motivos de força maior ou caso fortuito, entre outros, desde que tenham influência direta sobre o
fornecimento do objeto contratado;
f; outros casos previsto em lei,

$ 10 Enquanto perdurarem os motivos de força maior ou suspensão do Contrato cessam os deveres e

responsabilidades de ambas as partes em relação ao Contrato. Os atrasos provenientes de greves ocorridas
na CONTRATADA ou atrasos por parte de suas eventuais subcontratadas não poderão ser alegados como
decorrentes de força maior,

$ 20 Ficando a CONTRATADA ternporariamente irnpossibilitada, total ou parcialmente, de cutnprir seus

deveres e responsabilidades relativos à execução da obra, deverá comunicar ejustificar o fato por escrito
para que o CONTRATANTE tome as providências cabíveis.

$ 3o O CONTRATANTE se reserva o direito de contratar a execução da obra com outra empresa, desde

que rescindido o presente contrato e respeitadas as condições da licitação, não cabendo direito à

CONTRATADA de formular qualquer reivindicação, pleito ou reclamação.
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$ 4o O CONTRATANTE se reserva o direito de contratar a execução da obra com outra empresa, desde

que rescindido o presente contrato e respeitadas as condições da licitação, não cabendo direito à

CONTRATADA de formular qualquer reivindicação, pleito ou reclamação.

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

a) assegurar a execução do objeto deste Contrato, a proteção e a conservação dos serviços executados

bem como, na forma da Lei, respeitar rigorosamente as normas e recomendações técnicas;
b) manter, em todos os locais de serviços, um seguro sistema de sinalização e segurança, principalmente

em vias públicas, de acordo com as normas de segurança do trabalho;
c) dar ciênciaàfiscalização da ocorrência de qualquer fato ou condição que possa atrasar ou impedir a
conclusão do objeto deste Contrato em partes ou no todo;
d) manter no local do objeto deste Contrato, devidamente atualizado, Livro Diário de Oconência;
e) não manter em seu quadro de pessoal menores de l8 (dezoito) anos em horário noturno de trabalho ou

em serviços perigosos ou insalubres, não manter ainda, em qualquer trabalho, menores de l6 (dezesseis)

anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de l4 (quatorze) anos.

f) manter durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as

condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;
g) fornecer em tempo hábil os materiais, velculos, máquinas e equipamentos;
h) regularidade com os encargos trabalhistas, no que se refere a regular anotação de CTPS dos seus

funcioniá¡ios, recolhimento do INSS trabalhista, FGTS e demais garantias constitucionais;

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

cLÁusuLA SEXTA - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE
6.1 Cornpete ao CONTRATANTE:

6.1.1 Efetuar o pagamento nas condições e preços pactuados

6.1.2 Acompanhar e fiscalizar, através de servidor designado, o cumprimento das disposições contratuais
pela CONTRATADA.

6.1.3 Oferecer todos os elementos e demais informações de sua responsabilidade, necessários ao

cumprimento de todas as obrigações contratuais por parte da CONTRATADA.

Parágrafo Único
O Município de Marmeleiro não se responsabilizarâ por prejulzos de qualquer nalxeza, proveniente de

ação dos prepostos da CONTRATADA, e será de inteira responsabilidade da CONTRATADA, qualquer
dano causado pela atuação da CONTRATADA a serviço deste órgão, bem como prejuízos causados a
terceiros.

CLÁUSULA SÉTIMA _ DA FORMA DE PAGAMENTO
7.1 O pagamento do valor acordado será realizado de acordo com as medições dos serviços, em moeda
brasileira corente, em até l5 (quinze) dias úteis após a apresentação correta da nota fiscal e documentos
pertinentes, desde que atendidas às condições para liberaçáo das parcelas pelo Setor de Engenharia da

Prefeitura Municipal de Marmeleiro.

7 ,2 - As notas fiscais deverão ser emitidas em conformidade com as medições dos serviços efetuadas pelo
Engenheiro responsável do município.
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7.3 - A Nota fiscal deverá conter discriminaçäo resumida dos serviços executados, número da licitação,
número do contrato de empreitada, observação referente a retenção do INSS e outros dados que julgar
convenientes, não apresentar rasura e/ou entrelinhas e esteja certificada pelo engenheiro fiscal;

7.4 - Caso se verifique erro na nota fiscal, o pagamento será sustado até que providências pertinentes

sejam tomadas por parte da proponente, emitente da fatura.

7.5 - O pagamento será efetuado pela Tesouraria do Município, por intermédio de depósito em conta
corrente de titularidade da Contratada, mediante a apresentação da Nota Fiscal Eletrônica e demais

documentos exigidos e listados nesta cláusula, que deverá ser encaminhada no endereço eletrônico:

nf@rnarmeleiro.pr.sov.br, ou deverá ser entregue no Departamento de Finanças da Prefeitura de

Manneleiro.

7,6 - A entrega das Notas Fiscais no Departamento de Finanças do Município de MARMELEIRO, deverá
ocorrer durante o horário do expediente, e o pagamento será efetuado por intermédio de depósito bancário
em conta de titularidade da Contratada.

7.7 A nota fiscal deverá estar acompanhada das certidões negativas de Tributos Federais, Estadual,
Federal, CNDT e do FGTS, devidamente válidas, para que seja efetuado o pagamento, sendo que é de

responsabilidade da CONTRATADA, manter durante toda a execução do Contrato, em compatibilidade
com as obrigações por ele assumidas, todas as condições exigidas na licitação (regularidade fiscal).

7.8 Caso se verifique erro na Nota Fiscal, o pagamento será sustado até que providências pertinentes
sejam tomadas por parte da Contratada.

7.9 A Nota Fiscal deverá obrigatoriamente ser emitida em nome do:

PREFEITURA MLINICIPAL DE MARMELEIRO
CNPJ no 7 6.205.6651000 I -01

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

CONTRATO DE EMPREITADA GLOBAL N" 04912022
(Vinculado a Tomada de Preços n'00112022)

7.10 O pagamento de cada parcela devida pelo CONTRATANTE fica condicionado ao pagamento e

comprovação dos encargos devidos pela CONTRATADA junto aos seguintes órgãos:
- CREA, através da ART- Anotação de Responsabilidade Técnica;
- INSS, através da matrícula da obra;
- Ceftidões de regularidade junto ao INSS e ao FGTS da CONTRATADA, emitidas no respectivo mês do
pagamento.

- Recolhimento da Garantia de Execução e adicional, se houver;
-Regularidade com os encargos trabalhistas, no que se refere a regular anotação de CTPS dos seus

funcionários, recolhimento do INSS trabalhista, FCTS e demais garantias constitucionais.

7,ll A liberação da riltima parcela fica condicionada à apresentação de:

Certidão Cadastral;
Documento comprobatório de regularidade trabalhista e previdenciária da obra;

Certificado de vistoria e conclusão da obra;
Termo de Recebimento da obra.

$ lo Se os serviços previstos numa parcela mensal do cronograma fisico-financeiro que não foram
executados, qualquer serviço da parcela mensal seguinte não será pago, bem como em caso de näo

CNPJ I -01
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cumprimento pela CONTRATADA das disposições contratuais, os pagamentos poderão ficar retidos até

posterior solução, sem prejuízos de quaisquer outras disposições contratuais.

$ 20 No caso em que o valor dos serviços executados for superior ao da parcela mensal estabelecida no
cronograma flsico-financeiro, estas poderão ser faturadas desde que todos os serviços das parcelas

mensais anteriores estejam concluldos.

$ 30 Nenhum pagamento será feito à CONTRATADA no caso de ter sido multada, antes de paga ou
revelada a multa.

$ 4o O valor do presente contrato não pago na data de vencimento deverá ser corrigido desde então até a

data do efetivo pagamento, pela variação do índice INPC, ocorrida no período.

CLÁUSULA OITAVA. DA GARANTIA DE EXECUÇAO E GARANTIA ADICIONAL
O valor da garantia de execução será de R$ 29.478,09 (vinte e nove mil e quatrocentos e setenta e oito
reais e nove centavos), obtido pela aplicação de 5%o (cinco por cento) sobre o valor contratual.

$ 1o A Contratada, quando da assinatura do contrato de empreitada, sob pena de decair o direito de

contratação, deverá apresentar comprovação da formalizaçäo da garantia de execução e da garantia
adicional, se houver.

$ 20 Se ocorrer majoração do valor contratual o valor da garantia de execução será acrescido pela

aplicação de 5Yo (cinco por cento) sobre o valor contratual majorado. No caso de redução do valor
contratual, poderá a contratada ajustar o valor da garantia de execução, se assim o desejar.

$ 3o A devolução da garantia de execução e da garantia adicional, ou o valor que dela restar, dar-se-á

mediante a apresentação de:

a) aceitação pelo CONTRATANTE do objeto contratual e o termo de recebimento definitivo;
b) certidão negativa de débitos, expedida pelo INSS, referente ao objeto contratado concluído;
c) comprovantes, nos casos previstos, de ligações definitivas de água e/ou energia elétrica. As despesas

referentes ao consumo de água e energia, durante a execução do objeto deste edital, são de inteira
responsabilidade da Contratada.

$ 4o A Contratada perderá aganntia de execução e a garantia adicional, se for o caso, quando:
a) da inadimplência das obrigações e/ou rescisão do termo de contrato de empreitada;
b) quando do não recebimento definitivo da obra.

CLÁUSULA NONA - DA FISCALIZAÇÃo, TESTES, REUNIÕES DE GERENCIAMENTO E
coMUNrcAÇÃo
9.1 Caberâ a gestão do contrato a Diretor do Departamento de Urbanismo, a quem compete as ações

necessárias ao fiel cumprimento das condições estipuladas neste contrato e ainda:
a) propor ao órgão competente a aplicaçäo das penalidades previstas neste contrato e na legislação
aplicável, no caso de constatar iregularidade cometida pela CONTRATADA;
b) receber do fiscal as informações e documentos pertinentes à execução do objeto contratado;
c) manter controles adequados e efetivos do presente contrato, do qual constarão todas as oconências
relacionadas com a execução, com base nas informações e relatórios apresentados pela fiscalização;
d) propor medidas que melhorem a execução do contrato.

9.2 Caberâ ao fiscal do contrato, o Sr. Carlos Eduardo Barszcz, e ao fiscal substituto Sr. Michel
Mafünazzo, o acompanhamento da execução do objeto da presente contratação, informando ao gestor do
contrato todas as ocorrências, em especial as que possam prejudicar o bom andamento da execução

contratual. Além disso, afiscalização procederá, mensalmente, a contar da formalização deste Contrato, à

medição baseada nos serviços executados, elaborará o boletim de medição, verificará o andamento flsico
dos serviços e comparará com o estabelecido no cronograma físico-financeiro de execução
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aprovado, para que se permita a elaboração do processo de faturamento. Caso os serviços executados não

correspondam ao estabelecido no cronograma físico-financeiro, será registrada a situação, inclusive para

fins de aplicação das penalidades previstas, se for o caso. Ocorrendo a substituição do fiscal, este deverá
providenciar a imediata baixa da ART ou RRT.

$ 1o A contratada deverá permitir e colaborar para que funcionários, engenheiros, especialistas e demais
peritos enviados pelo CONTRATANTE:
- Inspecionem a qualquer tempo a execução do objeto do presente Contrato;

- Examinem os registros e documentos que considerarem necessários conferir.

$ 2o A CONTRATADA deve manter no canteiro de obra um projeto completo e cópia das especifìcações
técnicas, memoriais, cronograma flsico-financeiro, planilha de serviços, Boletim Diário de Ocorrências -
BDO, o qual, diariamente, deverá ser preenchido e rubricado pelo encarregado da CONTRATADA e pela
frscalizaçáo, e deverão ficar reservados para o manuseio da fiscalização.

$ 3o A execução de serviços aos domingos e feriados somente será permitida com autorização préviada
fiscalização.

$ 40 Qualquer serviço, material e/ou componente ou parte do mesmo, que apresente defeitos, vícios ou
incorreções não revelados até o Recebimento Definitivo, deverá ser prontamente refeito, corrigido,
removido, reconstruldo e/ou substituído pela CONTRATADA, livre de quaisquer ônus financeiro para o
CONTRATANTE.

$ 50 Entende-se por defeito, vício ou incorreção oculta aquele resultante da má execução ou má qualidade
de materiais empregados e/ou da aplicação de material em desacordo com as normas e/ou prescrições da
ABNT, especificações e/ou memoriais, não se referindo aos defeitos devidos ao desgaste normal de uso.
Correrão por conta da CONTRATADA as despesas relacionadas com a coneção, remoção e/ou
substituição do material rejeitado.

S 6o A fiscalização e a CONTRATADA podem solicitar reuniões de gerenciamento um ao outro. A
finalidade é revisar o cronograma dos serviços remanescentes e discutir os problemas potenciais.

$ 70 Toda a comunicação entre as paftes deverá ser feita por escrito. A notificação tornar-se-á efetiva,
após o seu recebimento.

$ 8o A contratada deverá manter no local da obra um preposto aceito pelo CONTRATANTE para
representá-la na execução do contrato.

S 9o A ação fiscalizadora do Município será exercida de modo sistemático e permanente, em toda a
plenitude de que trataa Lei Federal no 8.666193, a fim de fazer cumprir fielmente os prazos, condições e

qualificações previstas no Edital de Tomada de Preços n" 00112022.

$ 10o A fiscalização de que tratam os itens anteriores não exclui e nem reduz a responsabilidade da
CONTRATADA por quaisquer imegularidades e, na ocorrência destas, não implica em
corresponsabilidade do CONTRATANTE ou de seus agentes e prepostos.

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

$ 1o A CONTRATADA é responsável pelo projeto das obras provisórias

AvenidaMacali, no 255, Centro-Cx. Postal 24-CEP 85.615-000
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S 2o A aprovação pela fiscalização não altera as responsabilidades da CONTRATADA pelo projeto de

obras provisórias.

$ 3o A CONTRATADA deve obter a aprovação dos órgãos competentes para o seu projeto de obras

provisórias, onde requeridas.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA-DOS SERVIÇOS NÃO PREVISTOS
O presente contrato poderá ser aditivado, nos termos do artigo 65 da Lei no 8.666193, nas mesmas
condições contratuais iniciais, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento), ou suprimido pelo mesmo
limite do montante licitado, exceto acréscimos no valor contratado.

$ 1o A supressão poderá exceder o limite estabelecido no caput desta cláusula desde que resultante de

acordo celebrado entre as partes.

$ 20 Se no Contrato não houver sido contemplados preços unitários para a obra, estes serão fixados
mediante acordo entre as partes, respeitados os limites estabelecido s no caput desta Cláusula.

$ 30 Não será admitida a execução pela CONTRATADA, ou ao seu mando, de nenhum serviço além
daqueles contratados e previstos no respectivo edital, ainda que em caráter extraordinário, sem a prévia e
expressa autorização do CONTRATANTE.

cLÁusuLA nÉcuun sEcuNDA Dos MATERIAIS, vnÍcul,os, MÁeurNAS E
EQUIPAMENTOS.
Os materiais, veículos, máquinas e equipamentos a serem empregados nos serviços decorrentes deste
Contrato serão fornecidos pela CONTRATADA e serão de primeira qualidade, cabendo ao

CONTRATANTE, por intermédio da fiscalização, impedir o emprego daqueles que julgar impróprios.

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

mão-de-obra, materiais, artigos e equipamentos, entender-se-á que os mesmos devem ser novos, da
melhor qualidade em suas respectivas espécies, de acordo com a finalidade a que se destinam. No caso
em que materiais, artigos e equipamentos são mencionados nas especificações técnicas e/ou memoriais
como "similar" a qualquer padrão especial, o CONTRATANTE decidirá sobre a questão da similaridade.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DA SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO
A CONTRATADA não será eximida de qualquer responsabilidade quanto à segurança individual e

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

$ 1o O equipamento de proteção individual fornecido ao empregado deverá, obrigatoriamente, conter a
identifìcação da CONTRATADA.

$ 2o A CONTRATADA, em qualquer hipótese, não se eximirá da total responsabilidade quanto à

negligência ou descumprimento da Lei Federal n" 6.514 de22ll2l77, Portaria no 3.214, de 08/06/78,
Normas Regulamentares - NRs 01 a28 e em especial as NRs 04, 05, 06 e 18.

$ 30 Deverão ser observadas pela CONTRATADA todas as condiçöes de higiene e segurança necessárias
à preservação da integridade física de seus empregados e aos materiais envolvidos na obra, de acordo com
as Normas Regulamentadoras - NRs aprovadas pela Portaria no 3.214, de 08/06/78, Lei Federal no 6.5 I 4,
de 22112177.

$ 4o O CONTRATANTE atuará objetivando o total cumprimento das normas de segurança, estando
autonzada a interditar serviços ou parte destes em caso do não-cumprimento das exigências de lei. Se

houver paralisações, estas não serão caracterizadas comoj ustificativa por atraso da obra.
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$ 50 Cabe à CONTRATADA solicitar ao CONTRATANTE a presença imediata do responsável pela

fiscalização em caso de acidente(s) na obra, nos serviços e/ou nos bens de terceiros, para que seja

providenciada a necessária perícia.

CL,Á.USULA DÉCIMA QUARTA - DA RESPONSABILIDADE CIVIL DA CONTRATADA
A CONTRATADA assumirá integral responsabilidade por danos causados ao CONTRATANTE ou a

terceiros decorrentes da execução dos serviços ora contratados, inclusive acidentes, mortes, perdas ou
destruições parciais ou totais, isentando o CONTRATANTE de todas as reclamações que possam surgir
com relação ao presente Contrato.

Parágrafo Úlnico
A CONTRATADA responderá pela solidez do objeto deste Contrato, nos termos do art. 618 do Código
Civil Brasileiro, bem como pelo bom andamento dos serviços podendo o CONTRATANTE, por
intermédio da fìscalização, impugná-los quando contrariarem a boa técnica ou desobedecerem aos

projetos, especificações técnicas e/ou memoriais.

cLÁusuLA DÉcrMA QUTNTA-DO RECEBTMENTO DOS SERVIÇOS
O objeto deste Contrato será recebido provisoriamente, em no máximo até 15 (quinze) dias após a
comunicação da conclusão do objeto deste Contrato pela CONTRATADA ao CONTRATANTE, ficando
a CONTRATADA responsável pelo bom funcionamento dos serviços executados até o seu recebimento
definitivo, exceto por danos que sejam de responsabilidade do CONTRATANTE. A aceitação da obra
pelo CONTRATANTE se dará quando não houver qualquer pendência por parte da CONTRATADA.

$ 1o O recebimento provisório ou definitivo não exclui a responsabilidade civil pela qualidade da obra,
nem a ético-profissional pela perfeita execução do Contrato.

$ 2o O recebimento definitivo do objeto deste Contrato deverá estar formalizado até 180 (cento e oitenta)
dias do recebimento provisório, mediante comissão especificamente designada pelo CONTRATANTE.

cLÁusuLA DÉcrMA sEXTA - DA cEssÃo oo coNTRATo E SUBcoNTRATAÇÃo
A CONTRATADA não poderá ceder o presente Contrato, no todo ou em parte, a nenhuma pessoa fïsica
ou jurídica, sem autorização prévia, por escrito, do ÇONTRATANTE.

$ lo Se a CONTRATADA ceder o presente Contrato, no todo ou em parte, a uma ou mais pessoas fïsicas
ou jurídicas sem autorização prévia, por escrito do CONTRATANTE, deverá obrigatoriamente reassumir
a execução da obra no prazo máximo de l5 (quinze) dias, dadata da notificação ou aplicação da multa,
sem prejuízo de outras sanções contratuais.

$ 20 Se eventualmente for concedida a subcontratação no todo ou em parte pelo CONTRATANTE, não
reduz nem elimina as responsabilidades e obrigações da CONTRATADA em decorrência deste Contrato,
nem importará em estabelecer qualquer vínculo entre o CONTRATANTE e o subcontratado.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - DAS PENALIDADES
l7.l A CONTRATADA sujeitar-se-á, em caso de inadimplemento de suas obrigações, definidas neste

instrumento ou em outros que o complementem, as seguintes multas, sem prejuízo das sanções legais,
arts. 86 a 88 da Lei 8.666193 e responsabilidades civil e criminal:

a) Ocorrendo a expiração do prazo de execução, e neste tempo estiver inacabada a obra
CONTRATADA, será aplicada à CONTRATADA, por dia de atrasoo a multa de 0,1o/o (um décimo por
cento).
b) Até l0% (dez por cento) sobre o valor do contrato, em caso de inexecução total ou parcial da

obrigação assumida, bem como na hipótese de rescisão do contrato prevista no inc. I do art. 79 da Lei
Federal n'.8.666193;
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c) Suspensão temporária do direito de licitar, de contratar com a Administração pelo prazo de até 02
(dois) anos;
d) Declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Púlblica enquanto
perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a

própria autoridade que aplicou a penalidade.

17.2 Nenhuma sanção será aplicada sem o devido processo administrativo, que prevê defesa prévia do
interessado e recurso nos prazos definidos em lei, sendolhe franqueada vista ao processo.

17.3 A multa será descontada dos créditos constantes da fatura, ou outra forma de cobrança administrativa
ou judicial.

17.4 Quando da aplicação de multas a Prefeitura notificará a CONTRATADA para, no prazo de 10 (dez)
dias, recolher à Tesouraria a importância correspondente, sob pena de dedução de seu valor das parcelas a

receber.

l7.5Da aplicação de multa caberâ recurso a CONTRATADA no prazo de 05 (cinco) dias, a contar da
data do recebimento da respectiva notificação, mediante prévio recolhimento da multa, sem efeito
suspensivo, até que seja devidamente efetuada justificativa exposta; os prepostos do Município julgarão,
no prazo máximo de 30 (trinta) dias, procedente ou improcedente a penalidade a ser imposta, devendo
fundamentá-la e, se improcedente, a importância recolhida pela CONTRATADA será devolvida pela
Prefeitura, no prazo de 03 (três) dias, contados da data dojulgamento.

17.6 As penalidades previstas não serão relevadas, salvo quando ficar comprovada a ocorrência de
situações que se enquadrem no conceito jurídico de força maior ou caso fortuito.

$ 1o A multa será cobrada pelo CONTRATANTE de acordo com o estabelecido pela legislação
pertinente. Caso a CONTRATADA não venha a recolher a multa devida dentro do prazo determinado, a
mesma será descontada do valor das parcelas de pagamento vincendas.

$ 20 As penalidades previstas no caput poderão cumular-se e o montante das multas não poderá exceder a
30% (trinta por cento) do valor contratual e, também, não excluem a possibilidade de rescisão
administrativa do Contrato.

cLÁusuLA nÉcwrr oITAVA - DA ApLrcAÇÃo DAS IENALTDADES
Quando forem verificadas situações, que ensejarem a aplicação das penalidades/multas, previstas na
cláusula anterior, o CONTRATANTE dará início ao procedimento administrativo cabível, para apuração
dos fatos e respectivas sanções se necessárias, mediante prévia notifrcação ao contratado dos atos a serem
realizados.

$ 10 Compete ao PREFEITO DE MARMELEIRO, quando for o caso, a aplicação ou a dispensa de
penalidades/multas.

$ 2o É facultado à CONTRATADA recorrer, conforme estabelece a legislação vigente, quando não
concordar com as penalidades aplicadas.
CLÁUSULA DÉCIMA NONA _ DA RESCIS,Ã.O
19.1 Este contrato poderá ser rescindido:

19.1.1 Adminishativamente, a qualquer tempo por ato unilateral e escrito da CONTRATANTE, nos
casos dos incisos I a XII e XVII do art. 78 da Lei 8,666193 e, ainda, nos seguintes casos:

a) quando a CONTRATADA falir, for dissolvida ou por superveniente incapacidade técnica;
b) quando a CONTRATADA hansferir, no todo ou em parte, o Contrato a quaisquer empresas ou

consórcios de empresas sem a prévia e expressa anuência do CONTRAT
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c) quando houver atraso dos serviços pelo prazo de 30 (trinta) dias por parte da CONTRATADA,
sem justificativa aceita pelo CONTRATANTE;

19.1.2 Amigavelmente, por acordo entre as partes reduzidas a termo no processo de licitação, desde

que haja conveniência para a administração;

19.1.3 Judicialmente, nos termos da legislação.

$ 10 Deconido atraso na execução do objeto, por período igual ou superior a 1/3 (um terço) do prazo de

execuçäo sem manifestação da CONTRATADA, estará caracterizada a inadimplência da mesma fÌcando
assegurado ao CONTRATANTE tomar as medidas cabíveis para a Rescisão Contratual e a aplicação da

multa em conformidade com o estabelecido na Cláusula Décima Sétima.

$ 2o A rescisão do Contrato, quando motivada por qualquer dos itens acima relacionados, implicarâ a

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

penalidades legais cabíveis.

$ 3o - No caso do CONTRATANTE precisar recorer à via Judicial para rescindir o presente contrato,
ficarâ a CONTRATADA sujeita a multa convencional de l0% (dez por cento) do valor do contrato, além
das perdas e danos, custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em20%o (vinte por cento)
do valor do contrato.

$ 4o - Ocorrendo a rescisão do presente contrato em razáo do inadimplemento de obrigações da

CONTRATADA, esta ftcará impedida de participar de novos contratos de obras com o

CONTRATANTE, bem como sofrerá as penalidades previstas no Artigo no 87 da Lei no 8.666/93.

$ 5o - Declarada a rescisão do Contrato, a CONTRATADA se obriga a entregar o objeto deste Contrato
inteiramente desembaraçado, não criando dificuldades de qualquer natureza.

cLÁUSULA vIGÉSIMA- DA PUBLICAÇÃo E Do REGISTRO
A eficácia do Contrato fica condicionada à publicação resumida do instrumento pela Administração, na
Imprensa Oficial, até o quinto dia útil do mês seguinte ao de sua assinatura, para ocoffer no prazo de vinte
dias daquela data, após o que deverá ser providenciado o registro do instrumento.

cLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA- DA LEGISLAçÃo APLIcÁVEL
O presente instrumento contrafual 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.

CL^4,USULA VIGÉSIMA SEGUNDA - DA FRAUDE E DA CORRUPÇÃO
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 paru 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 beneflcios indevidos de qualquer espécie, de modo
fraudulento que constituam prática ilegal ou de corrupção, bem como de manipular ou fraudar o
equilfbrio 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.
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clÁusule vtcÉstua TERcEIRA - DA TRANsrulssÃo DE DocuMENTos
A troca eventual de documentos e correspondências entre o CONTRATANTE e a CONTRATADA será

feita através de protocolo ou outro meio de comunicação que possibilite atestar o recebimento do

documento.

cLÁusuLA vrGÉsrMA QUARTA-DOS CASOS OMISSOS
Os casos omissos serão resolvidos à Iuz da Lei no 8.666193, e dos princípios gerais de direito.

CLÁ,USULA VIGÉSIMA QUINTA - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
Havendo discrepância entre os valores indicados numericamente e por extenso, fica desde já acordado

entre as partes CONTRATANTE que, sempre prevalecerão aqueles mencionados por extenso.

Parágrafo Único
Qualquer objeto de valor histórico, valor significativo que venha a ser descoberto, em qualquer parte do

canteiro de obras e/ou local em que está sendo executado o objeto do presente edital, deverá a
CONTRATADA notifìcar à fiscalização e aguardar instruções sobre os procedimentos a serem seguidos.

CLÁUSULA VIGÉSIMA SEXTA - DO 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 ficou ajustado, elegendo para Foro do mesmo a Comarca
de Marmeleiro, Estado do Paraná, não obstante qualquer muclança de domicílio da CONTRATADA, que

em razäo disso é obrigada a manter um representante com plenos poderes para receber notiftcações,
citação inicial e outras em direito permitidas neste referido foro.

Marmeleiro, l2 de maio de2022.

MU LEIRO

cLAr R BERNARDeln åilïf3;^II;#i,ïþn"' 
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PAVIMAR CONSTRUTORA DE OBRAS
LTDA

Clair Bernardetti Tesser
Contratada

Jair Pilati
Contratante
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npóucr APóLtcE N":

DE SEGURO GARANTIA RAMO:

PROPOSTA:

Vlgêncla do soguro a p¡rtlr da¡ 00h do dla 1210512022 ató 24hs do d1E2811112022.

0775 . SEGUñO GANANTIA. SETON TUELIOO

0306920229907750681 797000

1.523,801

DADOS DO SEGURADO

NOME:

ENDEREÇO:

CEP:

MUNICIPIO DE I\¡ARMELEIRO

AV MACALI 255 . CENTRO

85.61 5-000

CPF OlJ CNPJ: 76.205.665/0001 -01

CIDADE: MARMELEIRO

NOME:

ENDEßEçO:

PAVIMAB CONSÏRUTORA DE OBRAS LTDA

RoDoV|A PB 483, KM 09, SN - l\4arrecas

OADOS DO TOMADOR

PR

CPF 0U CNPJ: 79.569.398/0001 -31

CEP: CIDADE: FRANCISCoBELTRAO UF: PR

CPF0UCNPJ: 10,864,690/0001-80 StISEP:202029643N0ME: FINLANDIA CoRRET0BA 0E sEGURos LTDA

DADOS DO CORRETOR

DE GARANTIA / MODALIDADELIMITE

UMITE MAXIMO DE GARp'l'lTlA (LMG): RS 20.478,0S - Vinte e Novo Mil o Quotrocantos e S8t8nl0 s Oito Rss¡s s Novs C€ntavos

Mo0ALI0ADE: Construção, Fornoc¡rnento ou Prestaçáo de Sorviços

0 Linr¡tB

c no Bairlo lnduslrial: Rua Acelino Gabr¡el Bandeira - 2.573,74 nr2, totahzando, terá uma área de 6;058,89 nì2 a sBr pavrmentada.

COBERTURA IMPoRTÀN0ßSEGußADA PRÊMIo LfoUIDo

Construção, Fornsclmonto ou Proslação ds s€rvlçoo R$ 2S.478,09 R$ 220,00

a nsnhuma da8 cobsrtura8 contratada8

cusTo D0 sEGuRo

Pr6m¡o Liquido
FORMA OE PAGAMENTO . BOLETO

ValorRS 220,00 Parccla Venclmento

Adicional de Fracionarn€nto R$ 0,00 RS 220,00 22t05t2022

Custo de Apólice RS 0 fìn

r0F R$ 0,00

Prônìio Total B$ 220,00

/.d{erta, capltallzação, r€88eguro 6 corrotagom do 8€guros. Plano do Soguro aprovado om conformldado com a Ckcular Suaep 4771130 Procosso Susop 15414.900138/2014-20.0
' þlstro d€tto plano na Susop não lmpllca, por parto da Auhrqula, ¡ncontlvo ou ¡€comendação à sua comorclallzação. O Procosso do8to plano o a sltuação cada8tral do(s)

ao público 0800 021 8484 (llgação gratulh).

Bslo Horlzonto, 1U0512022 15i25100

Documonto olotrônlco asslnado dlgitalmonto conforme MP 2200-2dø 2410812001, qu6

lnstltulu a lnfraoskutura do Chavos Ptlbllcas Brasllokas - ICP Era8ll, om vlgor consoanto

E.C. n" 32do 11/09/2001- Art.2o. Art.lo, - Flca lnstltufda a lnfraostrutura de Chavos

Públlcas BEsllsha - ICP Bræll, para garantlr a aut6nt¡cldad6, lnt€gr¡dade o val¡dade

juldlca do docum€nto8 om forma olotrônlca, das apllcaçõos do suporto o dag

apllcações quo utlllzom corllflcados dlgltals, b€m como a reallzação de tranoaçõeg

olotrônlcas seguno.

A autontlcldado do prosonto documento, bom como o arqulvo om forma ol8trônlca

dovo gof vorlflcada no ondor€ço hltl)s.i^!r¡/vi,l)0tl0rìoial,rr)il¡.br./corìsultat-¿tpolrce,

No slto, lnformo o N" da Apóllco:0300tì202;?s907i50(ì3t797000, Após soto dlao útols

da omlooão dosts documonto, poderá eer vorlflcado so a apóllco ou ondosso fol

corolamontg roglstrado no elts da SUSEP: $'wvr.suo0p.govlr sob o no ds documonto

030692022U09900i s0(i8 r /$;/000000.
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APÓUCE

DE SEGURO GARANTIA

APÓLICE N": 0306920229907750681 797000

RAMO: 0775 - SEGURO GARANTIA - SETOB PUBLICO

PROPOSTA: 1 ,523,801

CIRCULAR SUSEP 4771'13. PLANO PADRONIZADO

cApiTULO t- CONDrçöES GERATS - RAMO 0775

SEGURO GARANTIA - SEGURADO SETOR PÚBLICO

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, concessöes e permissões no åmbito dos Poderes da Uniäo, Estados, do Distrito Federal e dos

MunicÍpios, ou, ainda as obrigaçÕes assumidas em funçäo de:

l. processosadministrativos;
ll. processos judiciais, inclusive execuçÕes fiscais;
lll. parcelamentos administrativos de créditos fiscais, inscritos ou não, em dívida ativa;

lV. regulamentos administrativos.

1.2. Encontram-se também garantidos por este seguro os valores devidos ao segurado,
multas e indenizaçöes, oriundos do inadimplemento das obrigaçöes assumidas pelo tomador,
em legislaçåo específica, para cada caso.

tais como
previstos

2. DEFINIÇOES:
Aplicam-se a este seguro, as seguintes definiçöes:
2.1. Apólice: documento, assinado pela seguradora, que representa formalmente o contrato de

Seguro Garantia.
2.2. Condiçöes Gerais: conjunto das cláusulas, comuns a todas as modalidades e/ou coberturas

de um plano de seguro, que estabelecem as obrigaçöes e os direitos das partes contratantes.
2.3. Condiçöes Especiais: conjunto das disposiçöes especificas relativas a cada modalidade e/ou

cobertura de um plano de seguro, que alterarn as disposiçöes estabelecidas nas Condições Gerais.
2.4. Condiçoes Particulares: conjunto de cláusulas que alteram, de alguma forma, as Condiçôes

Gerais e/ou Condiçöes Especiais, de acordo corrì cada segurado.
2.5. Contrato Principal: todo e qualquer ajuste entre órgãos ou entidades da Administraçáo Pública' egurado) e particulares (tomadores), em gue haja um acordo de vontades para a formação de vínculo e a

estipulaçåo de obrigações recÍprocas, seja qual for a denominaçåo utilizada.
2.6. Endosso: instrumento formal, assinado pela seguradora, que introduz modificaçöes na apólice

de Seguro Garantia, mediante solicitaçäo e anuência expressa das partes.

2.7. lndenizaçäo: pagamento dos prejuízos e/ou multas resultantes do inadimplemento das
obrigaçöes cobertas pelo seguro.

2.8. Limite Máximo de Garantia: valor máximo que a seguradora se responsabilizará perante o

segurado em funçäo do pagamento de indenizaçäo.
2.9. Prêmio: importåncia devida pelo tomador à seguradora, em funçåo da cobertura do seguro, e

que deverá constar da apólice ou endosso.
2.10, Processo de Regulação de Sinistro: procedimento pelo qual a seguradora constatará ou nåo

a procedència da reclamaçäo de sinistro, bem como a apuraçäo dos prejuízos cobertos pela apólice.
2.11. Proposta de Seguro: instrumento formal de pedido de emissão de apólice de seguro, firmado

nos termos da legislação em vigor.
2.12. Relatório Final de Regulação: documento emitido pela seguradora no qual se transmite o

posicionamento acerca da caracterizaçäo ou näo do sinistro reclamado, bem como os possíveis valores a
serem indenizados.

2.13. Segurado: a Administração Pública ou o Poder Concedente.
p
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apólice, do cumprimento2.14. Seguradora: a sociedade de seguros garantidora, nos termos da

das obrigações assumidas pelo tomador.
2.15. Seguro Garantia: seguro que garante o fiel cumprimento das obrigações assumidas pelo

tomador perante o segurado, conforme os termos da apólice.
2.16. Sinistro: o inadimplemento das obrigaçöes do tomador cobertas pelo seguro.

2.17. Tomador: devedor das obrigações por ele assumidas perante o segurado.

3 ACEITACAO:
3.'1, A contrataçåo/alteraçäo 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 aceitaçäo do risco.

3.2. A seguradora fornecerá, obrrgatoriamente, ao proponente, protocolo que identifique a

proposta por ela recepcionada, com a indicaçäo da data e da hora de seu recebimento.
3.3. A seguradora terá o prazo de 15 (quinze) dias para se manifestar sobre a aceitaçäo ou não da

-proposta, contados da data de seu recebimento, seja para seguros novos ou renovaçöes, bem como para

ieraçöes que impliquem modificação do risco.
3.3.1. Caso o proponente do seguro seja pessoa física, a solicitação de documentos

complementares, para análise e aceitação do risco, ou da alteraçåo proposta, poderá ser feita apenas
uma vez, durante o prazo previsto no item 3.3..

3.3.2, Se o proponente for pessoa jurídica, a solicitaçäo de documentos complementares poderá

ocorrer mais de uma vez, durante o prazo previsto no item 3,3., desde que a seguradora indique os
fundamentos do pedido de novos elementos, para avaliaçåo da proposta ou taxação do risco.

3.3.3. No caso de solicitaçåo de documentos complementares, para análise e aceitaçäo do risco,
ou da alteração proposta, o prazo de 15 (quinze) dias previsto no item 3.3. ficará suspenso, voltando a
correr a partir da data em que se der a entrega da documentaçäo.

3.4. No caso de não aceitação da proposta, a seguradora comunicará o fato, por escrito, ao
proponente, especificando os motivos da recusa.

3.5. A ausência de manifestação, por escrito, da seguradora, no prazo acima aludido,
caracterizará a aceitaçåo tácita do seguro.

3.6. Caso a aceitação da proposta dependa de contratação ou alteração de resseguro facultativo,
o prczo aludido no item 3.3. será suspenso até que o ressegurador se manifeste formalmente,

^omunicando 

a seguradora, por escrito, ao proponente tal eventualidade, ressaltando a consequente' existência de cobertura enquanto perdurar a suspensão.
3.7. A emissäo da apólice ou do endosso será feita em até'15 (quinze) dias, a partir da data de

aceitação da proposta.

4. VALOR DA GARANTIA:
4.1. O valor da garantia desta apólice é o valor máximo nominal por ela garantido.

4.2. Quando efetuadas alteraçöes previamente estabelecidas no contrato principal ou no
documento que serviu de base para a aceitação do risco pela seguradora, o valor da garantia deverá
acompanhar tais modificaçÕes, devendo a seguradora emitir o respectivo endosso.

4.3. Para alteraçöes posteriores efetuadas no contrato principal ou no documento que serviu de
base para a aceitaçåo do risco pela seguradora, em virtude das quais se faça necessária a modificaçåo
do valor contratual, o valor da garantia poderá acompanhar tais modificaçÕes, desde que solicitado e haja
o respectivo aceite pela seguradora, por meio da emissäo de endosso.

5. PRÊMIO DO SEGURO:
5.1. O tomador é responsável pelo pagamento do prèmio 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 nåo
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houver pagado o prèmio nas datas convencionadas,
5.2.1. Näo paga pelo tomador, na data fixada, qualquer parcela do prêmio devido, poderá a

seguradora recorrer à execução do contrato de contragarantia.

5.3. Em caso de parcelamento do prêmio, näo será perrnitida a cobrança de nenhum valor

adicional, a título de custo administrativo de fracionamento, devendo ser garantido ao tomador, quando

houver parcelamento com juros, a possibilidade de antecipar o pagamento de qualquer uma das parcelas,

com a consequente reduçåo proporcional dosjuros pactuados.

5.4. Se a data limite para o pagamento do prêmio à vista ou de qualquer uma de suas parcelas

coincidir com dia em que não haja expediente bancário, o pagamento poderá ser efetuado no primeiro dia

útil em que houver expediente bancário.
5.5. A sociedade seguradora encaminhará o documento de cobrança diretamente ao tomador ou

seu representante, observada a antecedência mínima cle 5 (cinco) dias úteis, em relaçåo à data do

respectivo venci mento.

A VIGÊNCIA:
6.1 . Para as modalidades do Seguro Garantia nas quais haja a vinculaçåo da apólice a um

contrato principal, a vigência da apólice será igual ao prazo estabelecido no contrato principal, respeitadas

as particularidades previstas nas CondiçÕes Especiais de cada rnodalidade contratada.

6.2. Para as demais modalidades, a vigência da apólice será igual ao prazo informado na mesma,
estabelecido de acordo com as disposições previstas nas CondiçÕes Especiais da respectiva

modalidade.
6.3. Quando efetuadas alterações de prazo previamente estabelecidas no contrato principal ou no

documento que serviu de base para a aceitaçäo do risco pela seguradora, a vigência da apólice

acompanhará tais modificações, devendo a seguradora emitir o respectivo endosso.
6.4. Para alteraçöes 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 modificaçåo
da vigência da apólice, esta poderá acompanhar tais modificações, desde que solicitado e haja o

respectivo aceite pela Seguradora, por meio da emissåo de endosso.

7. EXPECTATIVA. RECLAMAÇAO E CARACTERIZACAO DO SINISTRO:

7.1. A Expectativa, Reclamação e Caracterizaçãto do Sinistro serão especificadas para cada

'qodalidade 
nas Condiçóes Especiais, quando couberem.

7.2. A seguradora descreverá nas Condiçoes Especiais os documentos que deveräo ser

apresentados para a efetivação da Reclamação de Sinistro.
7.2,1. Com base em dúvida fi¡ndada e justificável, a seguradora poderá solicitar documentaçäo

eiou informação complementar.
7.3. A Reclamaçåo de Sinistros amparados pela presente apólice poderá ser realizada durante o

prazo prescricional, nos termos da Cláusula 17 destas Condiçöes Gerais;
7.4. Caso a seguradora conclua pela nåo caracterização do sinistro, comunicará formalmente ao

segurado, por escrito, sua negativa de indenização, apresentando, conjuntamente, as razöes que

embasaram sua conclusåo, de forma detalhada.

B INDENIZACÃO:
8.1. Caracterizado o sinistro, a seguradora cumprirá a obrigaçäo descrita na apólice, até o limite

máximo de garantia da mesma, segundo uma das formas abaixo, conforme for acordado entre as partes:

l- realizando, por meio de terceiros, o objeto do contrato principal, de forma a lhe dar continuidade,
sob a sua integral responsabilidade; e/ou

ll - indenizando, mediante pagamento em dinheiro, os prejuízos e/ou multas causados pela

inadimplência do tomador, cobertos pela apólice.
8.2. Do prazo para o cumprimento da obrigaçåo:
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8.2.1. O pagamento da indenlzaçáo ou o início da realizaçäo do objeto do contrato principal deverá

ocorrer dentro do prazo máximo de 30 (trinta) dias, contados da data de recebimento do último documento

solicitado durante o processo de regulaçäo do sinistro.
8.2.2. Na hipótese de solicitação de documentos de que trata o item 7.2.1., o prazo de 30 (trinta)

dias será suspenso, reiniciando sua contagem a partir do dia útil subsequente daquele em que forem

completamente atendidas as exigências.
8,2.3. No caso de decisão judicial ou decisão arbitral, que suspenda os efeitos de reclamaçäo da

apólice, o prazo de 30 (trinta) dias será suspenso, reiniciando sua contagem a part¡r do primeiro dia útil

subsequente a revogaçåo da decisão.
8.3. Nos casos em que haja vinculação da apólice a um contrato principal, todos os saldos de

créditos do tomador no contrato principal seräo utilizados na amortização do prejuízo e/ou da multa objeto

da reclamaçäo do sínistro, sem prejuízo do pagamento da indenizaçâo no prazo devido.
8.3.1. Caso o pagamento da indenização já tiver ocorrido quando da conclusão da apuração dos

saldos de créditos do tomador no contrato principal, o segurado obriga-se a devolver a seguradora

,{ualQuer excesso que lhe tenha sido pago.

9. ATUALIZAÇÄO DE VALORES:
9.1. O näo pagamento das obrigações pecuniårias da seguradora, inclusive da indenização nos

termos da Cláusula I destas Condiçöes Ger:ais, dentro do prazo para pagamento da respectiva obrigaçäo,
acarretará em:

a) atualizaçäo monetária, a partir da data de exigibilidade da obrigação, sendo, no caso de

indenização, a data de caracterizaçáo do sinistro; e
b) incidència de juros moratórios calculados "pro rata ternporis", contados a partir do primeiro dia

posterior ao término do prazo fixado
9.2. O índice utilizado para atualizaçåo monetária será o IPCA/IBGE - lndice de Preços ao

Consumidor Amplo da Fundaçäo lnstituto Brasileiro de Geografia e Estatística - ou indice que vier a

substituí-lo, sendo calculado com base na variação positiva apurada entre o último índice publicado antes
da data de obrigaçåo de pagamento e aquele publicado imediatamente anterior a data de sua efetiva
liquidaçåo.

9.3. Os juros moratórios, contados a partir do primeiro dia posterior ao término do prazo fixado
para pagamento da obrigação, serão equivalentes à taxa que estiver em vigor para a mora do pagamento

,Æ impostos devidos à Fazenda Nacional.
9.4. O pagamento de valores relativos à atualizaçäo monetária e juros de mora será feito

independente de qualquer interpelação judicial ou extrajudicial, de uma só vez, juntamente com os demais
valores devidos no contrato.

1O SUB-ROGAÇÃO:
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, olr contra terceiros
cujos atos ou fatos tenham dado causa ao sinistro.

10.2. É. ineficaz qualquer ato do segurado que diminua ou extinga, em prejr-rízo do segurador, os

direitos a que se refere este itern.

11. PERDA pE DTRFTTOS:

O segurado perderá o direito à indenização na ocorrência de uma ou mais das seguintes
hipóteses:

| - Casos fortuitos ou de força maior, nos termos do Código Civil Brasileiro;
ll - Descumprimento das obrigações do tomador decorrente de atos ou fatos de

responsabilidade do segurado;
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lll - Alteração das obrigações contratuais garantidas por esta apólice, que tenham sido

acordadas entre segurado e tomador, sem prévia anuência da seguradora;
lV - Atos ilícitos dolosos ou por culpa grave equiparável ao dolo praticados pelo segurado,

pelo beneficiário ou pelo representante, de um ou de outro;
V - O segurado não cumprir integralmente quaisquer obrigaçöes previstas no contrato de

seguro;
Vl Se o segurado ou seu representante legal fizer declarações inexatas ou omitir de má- fé

circunstâncias de seu conhecimento que configurem agravação de risco de inadimplência do
tomador ou que possam influenciar na aceitação da proposta;

Vll - Se o Segurado agravar intencionalmente o risco.

12. CONCORRÊNCtA DE GARANTTAS:

No caso de existir,em duas ou mais formas de garantia distintas, cobrindo cada uma delas o objeto

deste seguro, em benefÍcio do mesmo segurado ou beneficiário, a seguradora responderá, de forma

^oporcional ao risco assumido, com os demais participantes, relativamente ao prejuízo cornum.

13. CONCORRÊNCIA DE APÓLICES:
É vedada a utilização de mais de um Seguro Garantia na mesma modalidade para cobrir o objeto

deste contrato, salvo no caso de apólices complementares.

14 EXTINÇÄO DA GARANTIA:
14.1. A garantia expressa por este seguro extinguir-se-á na ocorrência de um dos

eventos, o que ocorrer primeiro, sem prejuízo do prazo para reclamaçäo do sinistro conforme
destas Condiçöes Gerais:

| - quando o objeto do contrato principal garantido pela apólice for definitivamente

seguintes
item 7.3.

realizado

mediante termo ou declaração assinada pelo segurado ou devoluçäo da apólice'
ll - quando o segurado e a seguradora assim o acordarem;
lll - quando o pagamento da indenização ao segurado atingir o limite máximo de garantia da

apólice;
lV - quando o contrato principal for extinto, para as modalidades nas quais haja vinculação da

apólice a um contrato principal, ou quando a obrigaçåo garantida for extinta, para os demais casos; ou

V - quando do término de vigência previsto na apólice, salvo se estabelecido em contrario nas
Condiçöes Especiais.

14.2. Quando a garantia da apólice recair sobre um objeto previsto em contrato, esta garantia
somente será liberada ou restituida após a execução do contrato, em consonância com o disposto no
parágrafo 4" do artigo 56 da Lei No 8.666/1993, e sua extinçåo se comprovará, além das hipöteses
previstas no item 14.1., pelo recebimento do objeto do contrato nos termos do art.73 da Lei n" 8.666/93.

15. RESCISAO*CONTRATUAL:
15.1. No caso de rescisão total ou parcial do contrato, a qualquer tempo, por iniciativa do segurado

ou da seguradora e com a concordåncia recíproca, deveräo ser observadas as seguintes disposiçöes:

15.1.1. Na hipótese de rescisäo a pedido da sociedade seguradora, esta reterá do prêmio

recebido, além dos emolumentos, a parte proporcional ao tempo decorrido;

15.1.2. Na hipótese de rescisäo a pedido do segurado, a sociedade seguradora reterá, no

máximo, além dos emolumentos, o prêmio calculado de acordo com a seguinte tabela de prazo curto:
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sobre a vigència original % do prêmio
para obtençäo do prazo

em dias

15/365
30/365

45/365
60/365
75t365
90/365
105/365
120t365
135/365
150/365

ì5/365
'180/365

1 95/365
210t365
225t365
240t365
2551365
270t365
285i3ô5
300/365
315/365
330/365
345/365
365/365

% do prèmio

73

75

78

BO

83

B5

8B

90

93

95

98

100
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deverá ser utilizado

13

20

27

30

37

40
46
50

56

60
66
70

15.1.2.1. Para prazos näo previstos na tabela constante do subitem 15.1.2.,

percentual correspondente ao prazo imediatamente inferior.

16. CONTROVÉRSIAS:
16.1 . As controvérsias surgidas na aplicaçäo destas CondiçÕes Contratuais poderäo ser

resolvidas:
| - 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

,^gmprometendo a resolver todos os seus litigios corn a sociedade seguradora por meio de Juízo
,.rbitral, cujas sentenças têm o mesmo efeito que as sentenças proferidas pelo Poder Judiciário.

16.2.2. A cláusula de arbitragem é regida pela Lei no9307, de 23 de setembro de 1996.

17 PRESCRIÇAO:
Os prazos prescricionais são aqueles determinados pela lei.

1B FORO:

As questões judiciais entre seguradora e segurado serão processadas no foro do domicílio deste

19. DISPOSIÇOES FINAIS
'1 9.1 . A aceitação do seguro estará sujeita à análise do risco.
19.2. As apólices e endossos teräo seu início às 0h e término de vigência às 24hs das datas para

tal fim neles indicadas.
19.3. O registro deste plano na SUSEP näo implica, por parte da Autarquia, incentivo ou

recomendaçäo à sua comercialização.
19.4. Após sete dias úteis da emissão deste documento, poderá ser verificado se a apólice ou

endosso foi corretamente registrado no site da SUSEP - www.susep,gov,brlchttp://www.susep.gov.br>>.
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19.5. A situação cadastral do corretor de seguros pode ser consu¡ltada no site www.susep,gov.br-
<<http://www.susep.gov.bÞ>, por meio do número de seu registro na SUSEP, nome completo, CNPJ ou

CPF.

19.6. Este seguro é contratado a primeiro risco absolu¡to.

19.7. Considera-se como âmbito geográfico das modalidades contratadas todo o território
nacional, salvo disposição em contrário nas Condiçöes Especiais e/ou Particulares da Apólice.

19.8. Os eventuais encargos de traduçåo referentes ao reembolso de despesas efetuadas no

exterior ficaräo totalmente a cargo da Sociedade Seguradora.

CIRCULAR S EP 477113. PLANO PADRONIZADO

coNDtçoEs EspEctAts - SEGURo GARANTTA PARA CONSTRUçÃO, ronruEC|MENTO OU

.qRESTAçAO Or SERVIçOS

cApiTULO il: COND|ÇÖES ESPECTATS, RAMO 0775: SEGURADO SETOR PÚBL|CO.

'I. OBJETO:
1.1. Este contrato de seguro garante a indenização, até o valor da garantia fixado na apólice,

pelos prejuizos decorrentes do inadimplernento das obrigaçöes assumidas pelo tomador no contrato
principal, para construçåo, fornecimento ou prestaçäo de serviços.

1.2. Encontram-se também garantidos por este contrato de seguro os valores das multas e
indenizaçöes devidas à Administraçåo Pública, tendo em vista o disposto na Lei n0 13.303/2016 ou na Lei

no 8.666/1993.
1.3. Excluem-se, expressamente, da responsabilidade da seguradora, todas e

quaisquer obrigações trabalhistas e/ou previdenciárÍas de responsabilidade do Tomador, salvo
pela contratação, com verba específica independente, da Gobertura Adicional de Ações
Trabalhistas e Previdenciárias.

2 DEFINIÇÖES:
Define-se, para efeito desta modalidade, além das definiçöes constantes na Lei no

¡3.303/2016 ou na Lei no 8.666/1993 e do art.2o da Lei no 8.987/95:
| - Prejuízo: perda pecuniária comprovada, excedente aos valores originários previstos para a

execuçäo do objeto do contrato príncipal, causada pelo inadimplemento do tomador, excluindo-se qualquer
prejuízo decorrente de outro ramo de seguro, tais como responsabilidade civil, lucros cessantes.

3. VIGÊNCIA:
3.1. A vigência da apólice será fixada de acordo com as seguintes regras:
| - coincidindo com a prazo de vigência do contrato administrativo pertinente à execuçäo de

obras, serviços e/ou compras;
ll - por períodos renováveis, no caso de concessöes e permissões do serviço público.

3.2. As renovações, a que se refere o inciso ll do item 3.1., näo se presumem, seråo
precedidas de notificaçåo escrita da seguradora ao segurado e ao tomador, com antecedência de até
noventa dias da data do término de vigência da apólice em vigor, declarando seu explícito interesse na

manutençåo da garantia.

4. EXPECTATIVA. RECLAMACAO E CARACTERIZACÃO DO SINISTRO:
4.1. Expectativa: tão logo realizada a abertura do processo administrativo para apurar

0775 - SEGURO GARANTIA. SETOR PUBLICO

c0NDtÇ0ES ESPECTATS
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possivel inadimplência do tomador, este deverá ser imediatamente notificado pelo segurado,

indicando claramente os itens não cumpridos e concedendo-lhe prazo para regularização da

inadimplência apontada, remetendo cópia da notificaçäo para a seguradora, com o fito de

comunicar e registrar a Expectativa de Sinistro.
4.2. Reclamaçäo: a Expectativa de Sinistro será convertida em Reclamação, mediante

comunicação pelo segurado à seguradora, da finalização dos procedimentos administrativos que

comprovem o inadimplemento do tomador, data em que restará oficializada a Reclamação do

Sinistro.
4.2.1. Para a Reclamação do Sinistro será necessária a apresentação dos seguintes

documentos, sem prejuizo do disposto no item 7.2.1. das Condições Gerais:

Cópia do contrato principal ou do documento em que constam as obrigações

assumidas pelo tomador, seus anexos e aditivos se houver, devidamente assinados pelo

segurado e pelo tomador;
Cópia do processo administrativo que documentou a inadimplência do tomador;
Cópias de atas, notificações, contra notificações, documentos, correspondências,

rnclusive e-mails, trocados entre o segurado e o tomador, relacionados à inadimplêncÍa do

tomador;
Planilha, relatório e/ou correspondências informando da existência de valores retidos;
e) Planilha, relatório e/ou correspondências informando os valores dos prejuízos

sofridos;
4,2.2. A não formalizaçäo da Reclamaçäo do Sinistro tornará sem efeito a Expectativa do

Sinistro;
4.3. Caracterização: quando a seguradora tiver recebido todos os documentos listados no

item 4.2,1, e, apös análise, ficar comprovada a inadimplência do tomador em relaçäo às obrigaçöes
cobertas pela apólice, o sinistro ficarâ caracterizado, devendo a seguradora emitir o relatório final de
regulaçåo.

5. RATIFICAÇAO:
Ratificam-se integralmente as disposiçöes das Condiçöes Gerais que näo tenham sido

alteradas pela presente Condiçåo Especial.
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cor,rorçÃo pARTrcur-AR - RrurrcoRnueçÃo

1. Näo estäo cobertos pela presente Apólice a ocorrência de quaisquer prejuizos,

rescisöes e/ou demais penalidades relacionadas a atos ilícitos dolosos e/ou violadores de normas de

anticorrupçäo, perpetrados pelo tomador, coobrigados e suas controladas, controladoras, coligadas,

filiadas, filiais e seus respectivos sócios/acionistas, representantes, titulares, funcionários e/ou prepostos

no âmbito do contrato garantido e com o conhecimento ou concorrência de atos dolosos do segurado.

1.1 Fica entendido e acordado que caso a inadimplência contratual decorra de atos ilÍcitos

dolosos e/ou que infrinjam as normas anticorrupçäo praticados pelo tomador sem concurso ou

conhecimento do Segurado ou no åmbito de contrato distinto, o dever de indenizar persiste.

1.2 A presente cláusula particular encontra-se em perfeita consonância com Carta Circular
letrônica n.o 1 1202tr lDl R 1 /SUSEP.E

I

clÁusuus PARTtcULABES
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MUNIC |PIO DE MARMELEIRO
ESTADo po paneNÁ

EXTRATo PARA puslrcaçÃo
CONTRATO DE EMPREITADA GLOBAL N" 049/2022

(Vinculado a Tomada de Preços n'00112022'¡

CONTRATA]TITE: MUNICÍPIO DE MARMELEIRO

CONTRATADA: PAVMAR CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA

OBJETO: contratação de empresa para executar serviço de recapeamento asfáltico sobre pavimentação
poliédrica existente em vias urbanas, que abrangerá serviços preliminares, recapeamento asfáltico Tipo
CB em n¡as do Bairro Santa Rita e totalizando m2 dos s:

VALOR TOTAL: de R$ 589.561,80 (quinhentos e oitenta e nove mil e quinhentos e sessenta e um reais
e oitenta centavos).

PRAZO DE VIGÊNCIAz 12 (doze) meses a contar da assinatura do contrato, ou seja, até I I de maio de
2023;

PRAZO DE EXECUÇ.Ã.O: 90 (noventa) dias, a contar da emissão da ordem de serviço por parte da
Contratante;

DATA DE ASSINATURA DO CONTRATO: 12 de maio de2022.

FORO: Comarca de Marmeleiro, Estado do Paraná.

Marmeleiro , 12 de maio de 2022

Jair Pilati
de Marmeleiro

Bairro Santa Rita:
Quadrante Rua Enoêmia Carvalho Schmitt / Rua Valdevino Maciel - 202,90 ñ

Valdevino Maciel (Trecho 1 entre Rua Enoêmia Carvalho Schmitt e Rua Romário Rodrigues de
e Trecho 2 entre Rua Romário Rodrigues de I.ima e Rua Seis) -2.501,1,7 m2

Bandeira - 781,08 m'?

ua Acelino Gabriel Bandeira -2.573.74 ñ
Industrial

CNPJ: 76.205.665/0001 -01

Avcnida Maoali, no 255, Centro - Cx, Postal 24 -cEP 85.615-000
E-mail: lioitaoao@nra¡nteleiro.pr.sov.br'/ licitaoao02@r¡arrnclcilo.pr.sov.br - Telefone: (46) 3525-8107 I 8105
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DIARIO OFICIAT ELETROI{ICO
MUNICÍPIO DE MARMELEIRO - PARANÁ

ATOS DO PODEREXECUTIVO

17,00 5.610,00CALSEG330 Par

Luva de vaqueta tipo petroleira, confeccionada em couro bovino
curtido ao cromo, com reforço entre o polegar e o indicador, com
reforço palmar interno, com elástico embutido do dorso,
acabamento em viés, costurada com linha de nylon, largura da
palma 12,5 cm e comprimento total de 25 cm, com espessura em
média 1,20 mm e gramatura 0,057 gramas/ cm2 ou 0,57 kg/m2,
(Podendo haver variacöes de mais ou menos 5mm).

22

5.610,00Valor Total Estimado

OBJETO:A de stro de

PRAZO DE
DATA DE ASSINATURA DA ATA: 12 de maio de2022

Marmeleiro, 12 de maio de2022.

Paulo Jair Pilati
Prefeito de Marmeleiro

CIA: da assinatura da ata de stro preços até 11 de maio de 2023

dos rodutos/se abaixo OS:

os:

ucAçÃo ATA qE REGISTRO DE PREçOS No .12'212022'PREGÃO
..;, : : :ELET.RÖNICONo01612022,'i : -'

06

CONTRATANTE: MUNICfPIO OT MARMELEIRO
CONTRATADA: MULTI AçÄO - PRODUTOS E EOUIPAMENTOS PARA LIMPEZA LTDA
OBJETO:A im odeR istro de P dos

PRAZO DE EXEC E VIG A: a natura da ata de registro de preços
DATA DE ASSINATURA DA ATA: 12 de maio de 2022

Marmeleiro, l2 de maio de2022.

Paulo Jair Pilati
Prefeito de Marmeleiro

rxo

maio de 2023

No 049/2022

CONTRATANTE: MUNICIPIO OC MARMELEIRO
CONTRATADA: PAVIMAR CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA

i
i

I

I

Dlárlo oflclal Asslnado Eletronlcamente,com Certlflcado Padrão ICP-

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

Medlda Provlsórla 2200-2 do Art, 10s de 24'08.01 da ICP-Brasll

o Munlclplo dê Marmelelro dá Sarantle da autentlcldadg deste

documento, desde que vlsuallzado através de

http://ww.marmele¡rsJI.Eey.Þ¿ no llnk Dlárlo Ofìclal.

BIOSERVICE 6,20 1.388,80224 Un

Avental/jaleco DescaÍável TNT, com 1,20 de comprimento,
cava raglan, Manga Longa, com elástico nos punhos, gola
alta, com abertura na parte de traz com fechamento em velcro
no pescoço (para melhor ajuste no pescoço), abertura do
capote atrás com tiras de amarraçäo na cintura (tipo cinto)
que deve ser fixada junto a costura lateral do capote (a tira
do meio das costas deve ser longa de modo a permitir
amarraçäo justa ao corpo de modo que o capote transpasse
na altura da cintura) Aventais de uso único, fabricados em
100% polipropileno (TNT - Tecido Näo Tecido) Gramatura 40
G/mz. Descartável, Atóxico, Näo estéril:

1.388,80Valor Total Estimado

rGp
Brasil
Ð-

Páglna 26
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DIARIO OFICIAL ELETRONICO
MUNICÍPIO DE MARMELEIRO - PARANÁ

SEXTA.FEIRA,13 DE MAIO DE2O22 I ANO:VI ì

ATOS DO PODER EXECUTIVO

EDIçÃO No: 1231- 46 Pág(s)

OBJETO: contrataçäo de empresa para executar serviço de recapeamento asfáltico sobre pavimentaçäo poliédrica
existente em vias urbanas, que abrangerá serviços preliminares, recapeamento asfáltico Tipo CBUQ em ruas do Bairro
Santa Rita e lndustrial, totalizando 6.058,89 m2, dos seguintes logradouros:
Bairro Santa Rita:

Quadrante Rua Enoêmia Carvalho Schmitt / Rua Valdevino Maciel - 202,90 m'
Travessa Bandeira - 78'l ,08 m'z

Rua Valdevino Maciel (Trecho 1 entre Rua Enoêmia Carvalho Schmitt e Rua Romário Rodrigues de Lima e Trecho 2 entre
Rua Romário Rodrigues de Lima e Rua Seis) - 2.501,17 m2

Bairro lndustrial
Rua Acelino Gabriel Bandeira - 2.573,74 m2

VALOR TOTAL: de R$ 589.561,80 (quinhentos e oitenta e nove mil e quinhentos e sessenta e um reais e oitenta centavos).
PRAZO DE VIGÊNCIA: 12 (doze) meses a contar da assinatura do contrato, ou seja, até 11 de maio de 2023;
PRAZO DE EXECUÇÃO: gO (noventa) dias, a contar da emissäo da ordem de serviço por parte da Contratante;

^DATA DE ASSINATURA DO CONTRATO: 12 de maio de2022.
,:ORO: Comarca de Marmeleiro, Estado do Paraná.

Marmeleiro, 12 de maio de 2022

Paulo Jair Pilati
Prefeito de Marmeleiro

EDTTAL No 130/2022 NOT|F|CAçÃO DE AUTUAçÃO DE |NFRAçÃO DE TRÂNSITO

A AUTORIDADE DE TRÂNSITO, deste municfpio, no uso de suas atribuiçöes legais conferidas pela Lei n0 9.503/97
(Código de Trânsito Brasileiro).
NOTIFICA
2T69SODEPARTAMENTO MARMELEI RENSE DE TRÂNSITO
Em cumprimento ao disposto na Resoluçäo61912016 do CONTRAN, notificamos que foi lavrada a autuação de infração
cometida com o vefculo de sua propriedade, podendo V. S.a indicar o condutor infrator, bem como oferecer defesa da

autuaçäo junto à DEMARTRAN alé 0110712022.

Placa Vefculo

A8A6998

^ ABH5J98

ABM4F91

ABSl F55

ABY491 6

ABZ4454

ACO1886
ACO5812

ACU1154

ACV3D1 1

ADA8I33

ADK3DOT

AEU7928
AFR3D91

AFW620O

AGD6923

AGP8O23

AHl5959

Auto de lnfraçäo

276950100008 1 450

2769501000081297

276950100008141 I
2769501000081 581

276950W000107764
2769501000081222
2769501000080999
276950100008 1 360

2769501000081 51 0

276950W000107753
2769501000081204
2769501000081 438

2769501000081 484

276950W000107710
2769501000081 387

2769501000081492
2769501000081102
2769501000081425

Diárlo Oflclal Assinado Eletronlcamente com Cert¡flcado Padrão ICP-

Brasil e Protocolado com Carimbo de Tempo SCT de acordo com a

Medlda Provlsórla 2200-2 do Art. 100 de 24.08.01 da ICP-Brasll

O Munlclp¡o de Marmelelro dá garantla da autentlcldade deste

documento, desde que vlsualizado através de

http://ww.marmeleiro.pr.sov.brl no link Diário ofìclal.

Data lnfraçäo

2410412022

21t04t2022

2410412022

2710412022

2410412022

2010412022

1710412022

23t0412022

2510412022

24t0412022

2010412022

2410412022

2510412022

1910412022

2410412022

2510412022

1810412022

2410412022

Código da lnfração

74630

74550
74550
74550
74550
74550
74550
74630

74630

74550

74550

74710
74550
74550
74630
74550

74550
74550

ICF r

Brasil ,
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mcltrcilflhililtrhr* ilo

Prefeitura Municipal de Manneleiro
,.ËËflh 9ômoro MunicipqtdeVereodores

Eoncßcoblhðo - poronó

Èhmddd\ lzJ.ntrlndÉ2tr¿t,
ItúlnhÍ nlhil

¡rnritôd. MÀh'.1!iÞ

Convlts Audiáncls públlæ
ACàmafâ Munlclp6l dg VergadoG! de Franclsco B€llrå0, comunlË e ænv¡da a lodos 6
lnlmsados psre Audtàftta PúbÌca qus se r66ilzs¡á no dta t B de mato de 2022, Ái j iñ
n0 P¡enådo ds Cåmara Munlclpat,vlsandodlscutlro prolelo do Lel n.032?022ou6 trala
d0 'Çlla noves vagas, d€clara em exlinçäo cargæ de pmvlmenlo elelivo, e allera a Lei
lMun¡c¡pal 0." 4,106 ds 'll ds outubro de 20j3 qus.Dtspöe sobre o olano de øre0s. cãi-
rglru â vâlorizoçáo do s€ruldor público (pCCVSp) ocupanle de æroó efellvo do rñunictoto
d0 Frcnclsco B0lkã0 o dá oul¡$ prcvldônclås., lnlomamos alndã que será kansmltido
a0 v60 pstas redæ eclsls da Cámara ds Vsreadoros,

:01¡.

il. (.¡hr¡!dd rKor ¡rñr nqilnb"L.nh!'îroûr ¡FúÚ.t$ilÿ, óJril

Ànmn.hlú, l¡l!rMloJ.aott

ti\rß^n) hn^¡Lrnt.K^çÂo

^l^ 
tni nûctsRo tfj IR[(os N! r!r.:n]!
¡uiÀo ultÌtlrNtco ¡rntr¡!o!¡

CONf R^f^Nlr:: MUNtCI¡lO D[ it^NtirÊtRô
CONmtr D^: l^N^lN^ S^nflo vot,t'f

Francl$o Bsllrão, 11 d€ malo ds 2022,

eulnltno Gkardl
prosld€nle

Prefeitura Municipal de Bom Jesus do Sul
PREFEITURAMUNICIPAL DE 8OM JESUS DO SUL

ESTADo Do PARANÄ
LtcrTAcÃo

enqoÃo eneseruôreL t" lsrzozz
LICITAçÄo EXCLUSTVA PARA ME, Epp € MEt

Regìdo pola Lol n" 10.520Æ2 s substdtadamBnts Delã L€l no8,666i93
OBJEToT-cquldçåo-ds gåneros al¡menllc¡G peG o oepartamentà OÀ Saride.
RECEBIMENIo DoS ENVELOPESì Conbn¡o 8 proposta de preco¡ e og documente
do h6btttt0çào e a ab€rturo dô !d!åo públ6 do ireöe", o.sã-¿'ãi i¡i,¡oÃi,i ái àji
2605/2022 na Prstelurâ Muntctpat, stiuada å Ruà São Þ*0. ras, nrìi¿ã¿ä ä. äõ,
Jssus do Sul.PR
lNlcto oAsEssÄo DE otspuTÂDE pREços: às t3h30mrn do dta 26/05p022.
EDllALi O odllal dsvorå serreilEdo d¡r€tañenb no sile do Muntctolo, lnfomåøä ara-

ü:ir3,',ili¡'i,¿'i.¡i:1g!ffi f 1;¡o.o'"0, 
* pero rone: nó rirÁ.ãoóõl--- 

- -

HELIO JOSE SURDI
prcf€llo Munlc¡pãl

0¡,tir0:

t2

MinEhlñ, ll d. oùlodc ?011

[i¡mddm, l¡ dr nilod.2021,

?012.

lnpù'nr'çril d' n.gßrñ & t¡rtr F¡¡, qilhiò!/!¡r¡6ùrtù'dù tFilur'!&rvrp¡ trbilrtr

Prefeitura Municipal de Realeza
AVTSO DE LtCtTAÇÄo

A PREFEITURA 0E REATE¿A, Eslado do parcná, toma pibilco e B¡a co¡heclmento
00s nleressadd que farâ roallzar LIC¡lação, na selulnle modãildado o carsclorlslløsl
1190^{!r-D{.0_Et !B_E919 Eurnôucö ¡r" oeizözz . pnócedsó LiõriÃiöfriõï"
109/2022- TlPo: MENoR PRECo pOR llEM.
OBJEIo: Fomâçåo d€ Rsglslrod€ prcçoscom v¡slas à svenlual aqu¡slcãodB meteriâis
ElsrÖnbos ds Aldlo s Vldoo € lmagom sm 6t6¡dlm€nto ä todea ar'socrelarlas d;
Munlcfpto sEssÃo DE DtspuTA: Dtã 27 d€ Mato à3 13130h
FoRMALIZAçÃO DE CoNSULTAS: O r€f€ddo €dilat pod8rá s€r obildo tunto ao Solor
d€ Ucilåç6$ do Muntctp¡o da R€ateza, I padh do d¡ô 13 d€ ¡,tai; dì ä¡rt. ;u;;i;
0 no¡âito d0 expodtonlo da Prefellura, akãvés dô sollc¡laç¿o v¡a o.mall: llcliacaoz@
roElez€.pr.oov,bt.
SISTEMA ELETRONIco: coMPRASNET
Real€zs, 12 ds Malo ds 2022.

Prefeitura Municipal de Salto do Lontra
_ AVTSO DE L|C|TAÇAO

pREGÄopREsENclAL N' ¿ilzozz Þnocesso lool2ozz

-Ëxctustvo 
pARAMtcRo c peouel¡s evpnÈÈÃ's 

-
olv,lullclPtqDE sAtTo oO. LotrR¡, eSnoO oò p¡n¡ñA, roinàì¡¡llæ que ra¡¿
r€aÍzar, !i W:00 h0ra3 d0 d¡a 0l de lunho ds 2022, nas dspendêncìas da Ërol€ltu-
la_Muntctp6t, stra a Rua prcrolo Nouí B0ú, sTlm salù díiö-.üålÞ;;j,'öläliL
PRE"GÃO PRES,ENCIAL paE Contratação d; smp¡esa parr execuçåo d€ srytços de
m0n[0ram0m0 d0 atamg, paE as dfuorsar unldôd$ dosta munlclDäildsds. Ciltrido da
Jurgam6nr0r Monú preço por llgm, Apæla Tácnica, æm o Inl€ko ieotdo Edllðl o sêß
rospecllvos modetos, rdendG € ångxæ, podôråo 8sr examlnodos no endãreæ æt,n-å
rn0Eæ0 n0 norârto com€rc¡alou p€lo lllô w.sellodolonko.prgoÝbr ¡ padk úo d{a t,
do m€tods 2022. tntormoçoss adiclonãts, dúvtdos o pe¿l¿os rie ãæriiæimånio ãö,ià
;:f-r]l!10-..1t99llrlp !e L¡cilaçro no ondêreço acrma menclonado ou peto e.màlr

oilcnhrciltiÝx),
I'n¡20 DI vrclìNo,\ | I ! (dDrc) nc$ s ronrrr d¡ rslnutrm do (mhto, oil r¡, ilt I I rk ñlin d(
2013i

Pn,\20 DE ÈXECU(À0| 90 (nolcnh) dh!, ¡ conhr di cilißto dn odcm d{ ýNiço f,or ¡idc d¡
ConhtrnlÈi
D^1^ DE^SSIN^T[IR^ l)OC0NlltÂÎo: t2 dc m¡iorte !0tr
I0n0i CorillN¡ & ltfûnndcím, Eitld0 dn l¡ñn{.

MrmclciN. t2 dr Í¡iodc t02L
lìillohlrtitîrt

lßfcllo do Àlimclsiro

Paulo JElr Pllall
Profelto

DIANABAI\4BERG
Prggo€ka

P ¡.¿ø" t ¿ F4 t 2022. 13 þ2n 02!
Fo6: Comnr6 do Fmn@ &ilóoPR,

rr.ñ.& &lù[o, 12 t0 d.to dr to22

ÂßÀnDo^rôNþoRÍH¡
ÞRE9IOEffISAF¡I

Sallo do Lonho,
Femando

12 d€ målo de 2022.
Alboño Cadore

Prcfsllo munlclÞsl

Þ¡r¡.1úr&: ltdÊ niiod.2o¡?, àr ¡a:¡o hñ¡r
L*il, M rh dr ücihúa d¡ Mht¡piüdd., t6(tlrù,u Ru pEt iró N.nd D¡ú, nr97r..úd:

6il. ¿6 !qÞr, 12 d. ñrìD d. lOæ,

A Tì at ll AssoctAÇÄo REGToNAL oE SAüDE Do suDoEsTE
/l |l' \ \ _CNPJ 00.333,678/0001.s6 - FoneiFax (oxx46) 3524-533snf\ù ù *' *'3ËË;i:3åî.lii:tî;tl,liJ,?iH,â'*ï 

"*'.
EXtRAlÖ 0E coNtRÁlo il'i!i/2022
t{Exl0tEtLtDÀÞE DË LtcÌtacÄo M @f 2022
CHÀMATEUO PÙðLICO M'Of 2022
cont¡hnrorÆoctAÇ^o SEGtoN^L DE SüDE OO 6UDOESIE.co.r¡td¡: cttNtCA MEOlcAttroñ Ltô
obJoto: cREoENctAMENto oE pESsoN JUnÍOCAS ESPEC|AL|AD^S N^ ÞnFSrÂc¡ô ñËøilllb!¡ cùj.r.áôD.çn r !o d'rão 

^6 
cndo,Gø Frh¡bî!hì";i";;;;;;;;;;Ì-;;;rãr0o d.d.,, drñ.ndd doiÞrct.nl.r do sus oduñdo¡d62r n,"dpio¡ nre,¡¡r¡¡ ¡oó"øliiàdr Awhéo ßqb¡d d! &,td! do sdGr. - ARss. p!þ ¡"røo ¡i, rz t¡oi.l .i*..ìËirlö

EXrR^tO DE CONTnÀTO N' tE62022
rNEX|Or¡tLroÀDE DE LtCIACÄO I OOil¿Or2
caùailENro púðLtco M aot202r
coñr.t.rt.: AgsoctAçÄoREotoN^L DE s^uOE DO SUDOESIE.
cÞnrnbd¡ CLTNTCATNTEGRAD^tOXÿOCLtNrroÂ
oDJoto: GREDENC|ÀMENTO OE PESSOAS JURIOTC^S elpEcr^LtäDM NÂ ÞeF<r¡.¡ô ñÊ
conúr.¡. cu.! '.irrreölr æ d¡do 16 .nd.r.ço¡ ÞrurriloñrÌ¿ o, m"oi.. l¡"iil.Jil "i,iivoñoodlnsû r6cm0nd! d6 p'cto¡l.rdo6U8 o,bndordo. zr muntrpirr rnraronrcr cóonôii'b
Ë""fråiliåitr$fl,Íf,S^rd.6 

oø€r.. ÁR8s, Þ& Þ,ø¿o ¿J r¿ r¿iär-,i.äl:ri,ièiää
Pn& 80flW- tm2o2¡
FoÞ: Cdrs dr Frrnch@ &tr¡dpR.

coNtß^To

. Avtso DE Hot\4otocAçÄo
pREGÃo ELErRoNtco N"o¡slzozz_ pl¡u _ eiclustvo pARAME E EpppRocEsso ADt\¡tNtSTRATM No 0s1i2022-LtC

MOoALTDADE: R€gbtro ds preçG.

_ TlpO: Menorprgço gtobal do toie.
lona publlca a Homologåçåo € Adjudlcação Preqão Etetrônlco no 036t2022 _ pMM.
culo 0bl6l0_6 ã Conkatåç¡o do laborátórlo espoclàlt¿odo €m Enállsos do áouE oãre;
pr93råçå0 de seiltç6 de onát¡lo mtcrcblológlca o llslco.qutmtca. Asmpr6â hãbIiisdã é:
A mp¡6s T_ERRANALTSES LABoRAToRtö DE ANALrsts AVsEñiÃas-äbï. ññä
no CNPJiMF sob o n'09.579,096/0001.69, wnc€dua n" bre Or, óãdiæn¿,;äräËi
lolsl de R$ 12,739,00 {doze mlt e s€tecentos e tdntE o novs rsalsl.

l\¡aruteko, l2 do nalo d€ 2022.
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_ AV|So DE H0M0L0GAçÃ0
pREGÁo ELEIRôNtco N" o2stio22_pMM

pRocEsso ADMtNtSTRAItVO Nô 034/2022-LtC

.. TlpO: Menorpreço gtobãl por[om.
rohå.puÞrc¡ a Homotogaçåo 6 Adiudtcaçáo progåo Etskônlco no 009/2022 _ pt\4M.
culo 0qet0 â a Conlralação de emprosa sspgclallzada no recolhlm€nlo. lransoorlo. kâ:
ramento s d$thação fnal do re!fduG sólidos u¡b8nos, classe ll, orlundæ dd acumuio
de malodals ns ånttga Estsçáo de Transbordo do Munl"¡pt".Àãrii".a ñãúlñrãjiäi 

--
A.empf 6r EFtCtENCtAAMBtENTAL coLETÂ DE ReSbUólLi'OÃ, i,riãraiîcñpy
MF- sob o n' 10.820,293/0001.53, vencsdora no tiem or æ¡irãiãà ä üiåiìdrìir ãi'ni
148,044,00 (ænlo€ qur¡enla e ollo nll e quðrenla e ouslio roe¡sì.

Mamol€ko, f2 d€ malo di 2022.
påulo Jatr pllãil
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