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CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA.

MODELO NO 7
PROPOSTA DE PREçOS
Goncorrência no OOgl2022

PAVIMAR CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA Rodovia PR 483 KM 09 S/N - FTANC|SCO

Belträo - PR - CNPJ/MF 79.569.398/0001-31

Francisco Beltrão - PR,27 de junho de 2022

À Comissäo de Licitaçöes
Referente: Concorrência no 00312022

Prezados Senhores

Apresentamos e submetemos à apreciação de V.Sas. nossa proposta de preços,

relativa à execuçåo de pavimentaçäo de vias urbana em CBUQ asfalto com borracha,

22.196,00 m2, incluindo serviços preliminares, terraplenagem, base e sub-base,

revestimento, meio-fio com sarjeta, serviços de urbanizaçäo, sinalização de trånsito,

iluminaçäo priblica, drenagem, ensaios tecnológicos e placa de obra, da licitaçåo em

eplgrafe.

O preço global proposto para execuçäo da obra objeto da licitaçäo, é de R$

5.595.338,29 (cinco milhÕes, quinhentos e noventa e cinco mil, trezentos e trinta e oito

reais e vinte e nove centravos), sendo R$ 559.533,82 (quinhentos e cinquenta e nove mil,

quinhentos e trinta e três reais e oitenta e dois centavos) referentes à mäo de obra e R$

5.095.804,47 (cinco milhöes e trinta e cinco mil, oitocentos e quatro reais e quarenta e sete

centavos) referentes ao fornecimento dos materiais.

O prazo de execuçäo do objeto é de 180 (cento e oitenta) dias contados a partir do

21o vigésimo primeiro) dia da data de assinatura do Contrato de Empreitada.

O prazo de validade da proposta de preços é de 60 (sessenta) dias, a partir da data

limite estabelecida para o recebimento das propostas (envelopes no 1 e no2) pela

Gomigsäo de Licitaçöes.

Atenciosamente

DE OBRASTTDA

1ÉSSE.R

3.147.825'1 SSP/PR

Representante
Lega¡

Fone (46) 3524-1700 - E-mail: pavimar@pavimar.com,br - Av, Júlio A, Cavalheiro, 1065 - Cx. Postal 219 - CEP 85601-000 - Francisco Beltrão - PR
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CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA.
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DE OBRASLTDA.

TESSER (

oPLANILHA DE SERVI . PAVIMENTA
38

1LOTE noASFALTICA EM CBUQPAVIMENT
iIARGINAL PR 280da Obra: a BandelraCereallstaa acessode AcessoTrevo

APROVADO

UNIT (R$)-PitUD
QUANTDESCRçÃO DOS SERV¡çOSCódigo Orlgem

PRELIMINARES,¡

3.853,61 3.853,61un 1INCLUSIVE ARMAçÃO EM MADEIRA E
4,00

Orçacivil7420911

2
4.562m3 1PdeDER

1æ.118.81 15 19m3It Cat.e deDER
1

, SUB.BASE3
m3e/ mat.do1

74.8',1m2 22.1l000/6 PNDER5r I 1004
1m3 3.041,00DER Brita Graduada5310004
136,21 570.992,32m3 4.192,00Brita GraduadaSeco clMacadame531 300 DER I

REVESTIMENTO1
8.m2 20.274,9OemulsåoEAIcomDER

1ton 22,30de emulsåo EAI -5891904 DER mat
5.676,7220.274,00Pintura de exclusive emulsåoRR-com 1 cDER561 1004

44.124,7210,14 4.351,55tondeemulsâo 1RR- cFornecimento deDER mAt
537.335,9C2.485,25 216,2',1tonDER CBUO c/ asfalto com BORRACHA570350

17.083,99ton 149,12
DER mat com borrachaCBUOASFALTO.BORRACHAde589050

41
MEIO.FIO E SARJETA5

105,68 207.1m 1.960,00103com810050 DER
40,32 1m 3.860,00- Pré-Moldado3-DER -Meio-Fio com8102500 DER
91,80 53.2M,0C580,003-de Concreto DER -85340 DER

456.657,81
DE6

37.522,63157m3DER de assentamento

3,38 16.055,00mz 4.750,00e
11 DER

63,91m2 3.990,00e=6cm sem colchãoouPaver BloketDER
70,05 53.238,00m2 760,00Pever ou Bloket Color¡do e=6cm - sem colchäoDER
,| 94.841m2 7.31de Grama em98504 SINAPI

31.645,5t
DE7

23.412,14820,04 28,55m2
DER822000

2.052,893,21 639, I 3m2DER Placa refletiva - SEM SUPORTE

386,28 6.180,48un 16,00Suporte metál.galv.fogo d=2,5" dtampa e aletas anti-giro h=3,00m
821 300 DER

I
9.525,004.762,50un

DER linha transmissåo844000
1

DRENAGEM10
m3 3.emde

3.143 31m3DER mecånicoe
111 1un 1møde

2.183,2.1un 1 00
DER de BSTC ø mBoca

191.527458,20m 41
DER de BSTC ø cA-2clCom610500

451.837,495,98m 911de BSTC ø d cA-2ComDER
7s7mde BSTC ø cA-2ctComDER

3.061, 1un 5 00
B.L. concreto armado H até 2,00 mDER

4.282 68.5221armado H até 1 mDER

3524-tFone

RepresenlanteLegal CNPJ 79's69'398/0001-31 Inscr. Est. 32

- Francisco Beltrão - PR (M^
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CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA.

ËVANDRO P¡COLOTTO
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DE OBRAS LTDA.

TESSER

3j47.825-1 SSP/PR

Representante Legal

RG 8.709.714-e SSP/PR

Enoenheiro Clv[

0RWPR 162.6s4/D
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CNPJ79.569.398/0001-31 - Inscr.Est.32100556-05

APROVADO

QUANT UNIT (R$)-PMUDDESCRçÃO DOS SERVIçOSCódlgo Orlgem

7.158,00un 6,00 1DER concreto armado Tubo atécLc040
9.41 1 ,1 0un 1.882,22DER concreto armado Tubo atécLc060

12.954,80un 4,00 3.238,70DER C.L. concreto armado Tubo atécLc080
18.799,9€un 4.699,99

DER G.L. concreto armado Tubo até 1cLc100
28.319,417,00 4.045,63unm Tuboarmado H + ,|

DER

40.418,35

ENSAIOS TECNOLÓGICOS
(Os custos com moblllzação e desmobilização de equipe e

equipamentos para a extraçäo de amostrae pafie os ensaloe

tecnológlcos, exceto da capa asfáltlca' serão de

reeponsabilidade da empresa oxocutom da obra)

tl

140,90 2.818,00un 20,00
deDAEFÿRS8.1

140,90 2.818,00un 20,00
DAER|/RS do8.1

140,90 2.818,00un 20,00(Grau de Compac{açåo) - Regutarizaçåo e Gompactação do
- ln Situ - FrescoMassa

DAEFYRS8.1

140,90 2.818,00un 20,00
e Base

FrascolnMassa
8.1 DAERYRS

fun 20,00Ensaio de Granulometria do5.1 DAER/RS
170,63 4.un 29,00Ensaio de de Betume - Misturas Betumfnosas7.4

2.894,7829,00 99,82unEnsaio de Controle do Grau de Compactaçåo da Mistura Asfáltica

2,358,8629,00 81,34unde Densidade do Betuminoso'l

6.371,01219,69un 29,00de por

133,04 3.858,16un 29,00Asfáltico comde Corpo de
7.1

5.842,07gb 1 5.842,07de Equipamento e Equipe Parae
de3.20

GLOBALPREI
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CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA.

Cronogra ma frsico-fina nce¡ r0
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31,460/o

7,430/o

8,16%

0,570/o

0,170,/o

23,85010

0,720/o

COEF

0,070/o

3,010/o

31.645,51

9.525,00

1.334.409,34

40.418,35

100,00%

5.595.338,29

168.683,58

.374.072,201

1.760.060,89

416.012,00

456.657,81

3.853,61

416.012,00

100%

456.657,81

100%

31.645,51

100%

9.525,00

100%

1.334.409,34

100%

40.418,35

100%

TOTAL

sERVrçO

3.853,61

100%

168.683,58

100%

1.374.072,20

100%

1.760.060,89

100ÿo

30%

1.905,00

200/0

4.M6,02

110/o

482.021,30

8,61%

5.595.338,29

00,00%1

352.012,18

200/0

114.164,45

250/o

9.493,65

180

2.857,50

30%

66J20,47

5o/o

8,487,85

210/o

1.051.823,66

18,80%

5.113.316,99

91,39ÿo

20%

M0.015,22

250/0

104.003,00

250/o

136.997,34

3070

9.493,65

30%

150

8.434,18

5o/o

274.814,M

30%

200.161

1:50/o

1411.317

280/0

1

24,97ÿo

4,061,49333

72,590/0

528.018,27

30%

30%

136.997;34

30%

10

20olo

2.857;50

120

770:t2

200/0

42.17U90

250/o

343.51

250Á

30%

10.104,59

25ÿo

1.405.125,87

25,110/0

2.664.549,31

..-Tlt,62o/o

20o/o

124.803,60

300/o

45.665,78

100/o

6.329,10

200,/o

1.905,00

20%

400,322,80

90

156,081

30%

50.605,07

30%

412.221,66

352.012,18

12ÿo

896.552,16

16,02ÿo

.259.423,441

22,51010

150/o

22.832,89

5o/o

400,322,80

30%

4.850,20

42.170,90

250/0

274.814,44

200/0

88.003,04

62,401,80

60

1.156,08

30%

362.87'1,29

6,49%

266.881,87

20%

1.212,55

3%

362.871,29

6,49%

5%

PRAZO DE (dlas)

30

770,72

20%

25.302,54

15%

68.703,61

o/o

R$
o/o

R$
o/o

R$
o/o

o/o

R$
o/o

R$
o/o

R$
o/o

R$
o/o

R$

R$
o/o

R$
o/o

R$
o/o

R$

tLUMTNAÇÃO PÚBLICA

DRENAGEM

ENSAIOS TECNOLÓGICOS

REVESTIMENTO

MEIO-FIO E SERJETA

PAISAGISMO / URBANISMC

srNALrzAçÃO DE TRÂNSIT,

)rscRrMlNAçÃo oos sERvlços

SERVIçOS PRELTMINARES

TERRAPLENAGEM

BASE / SUB.BASE

TOTAL DA PARCELA

TOTAL ACUMUI.ADO

6

7

I

10

11

3

4

5

NOG INANC

PRAZO EXECUçÃO: 180 DIAS

DA:22.136,00 m2no 00312022
icípio: MARMELËlRO

PAVIMAR CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA
PRda
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Francisco Beltrão - PR, 27 de junho de 2022.

annonfuno-Þ OBRP*$LTDA

TESSER

3.147.82s-1 sSP/PR

RG 6.709.714-9 SSP/PR

Engenheim Clvil

0REA/PR 162.694/t'Þ Representante Legat
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CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA.

comFosrçÃo Do BDr
Anexo \lI
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CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA.

ANEXO VI

BDI (comPosição)
ACÓRDÃO No 2622//2013' TCU

PAVIMENTAçAO

Francisco Beltrão - PR, 27 dejunho de2O22

DÉOBRASLTDA'
lESSER

3.1 47.825'1ssP/PR

RePresentante
t-.gd

Fone (46) 3524-1700 - E-mail: pav¡mar@pavimar.com.br - Av. Júlio A. Cavalheiro, 1065 - ù. Postat 219 - CEP 85601-000 - Franclsco BelÞão - PR

CNPJ79.569.398/0001-31 - Inscr.Est.32100556-05
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CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA.

Declaração de Conhecimento de Pråticas Frolbidas
Anexo VII
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CNPJ79.569.398/0001-31 - Inscr.Est.32100556-05



l.l, o Banco requer que todos os Mutuiários (incluindo beneficiarios de doações), A-gências-Executoras

._.o* Agências coniratantes, bem como todas as empresas, entidades e pessoas fisicas oferecendo propostas

ou participando em um projeto financiado pelo Banco, incluindo, entre outros, solicitantes, fomecedores,

empreiteiros, subempreiteiros, consultores e concessionários (incluindo seus resp-ectivo¡ funcionários,

empregados e agentes) observem os mais altos padrões éticos, e denunciem ao Banco' todos os atos

suspeitos de fraude ou corïupção sobre os quais tentram conhecimento ou venham a tomar conhecimento

durante o processo de seleção, negociação o.t execução de um contrato. Fraude e comrpção estão

proibidas. rrau¿c 
" 

comlpçãä incluãn os seguintes atos: (a) prática comrpta; (b) prática fraudulenta; (c)

prática coercitiva e (d) pnitica colusiù. ns oäfrniço"r u r"guit relacionadas correspondem aos tipos mais

comuns de fraude e comrpção, ffi6 não são exaustivas. Põr esta razáo, o Banco também deverá tomará

medidas "*o o"oo* uçäår óu detaçoes similares envolvendo supostos atos de fraude ou comrpgão,

ainda que não estejam'relacionadõs na lista a seguir. o Banco aplicará em todos os casos os

procedimentos referidos no parágrafo (c) abaixo'

(a) para fins dç cumprimento dçssa política, o Banco define os termos irrdicados a seguir:

(i) uma prátticacomrpta consiste em oferecer, dar, receber ou solicitar, direta ou indiretamente, qualquer

òoisa de valor para influenciar as ações de outra pq";
(ii) uma prática fraudulenta e quaiquel ato 

-9q 
ãmissão, incluindo uma declaração falsa que engane ou

\-/ ì*J;;gñ uma parte para obtår benefício financeiro ou de outra natureza or para evitar uma

obrigação;
(iii) uma prática coercitiva consiste em prejudicar ou causar dano ou na ameaça de prejudicar ou de

causar dano, direta ou indiretamcntç, à qualquer parte ou propriedade da parte para influenciar

indevidamente as ações de uma parte;

(iv) uma prática coiusiva é um acoráo entre duas ou mais partes efetuado com o intuito de alcançar um

própósito'impróprio, incluindo influenciar impropriamente as ações de outra parte;

(v) uma pratica obstrutiva consiste em:

(aa) destruir, falsificar, alterar ou ocultar deliberadamente uma evidência significativa para a investigação

ou prestar declarações falsas aos investigadores com o fim de obstruir materialmente uma investigação do

Grupo do Banco sobre dçnúncias de 
-uma 

prática çomlpta, fraudulenta, çoercitiva ou colusiva; e/ou

7 4An
nii{

CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA.

AI\EXO VII
DECLARAÇÃO çONHECIMENTS DE PRÁTICAS PROIBIDAS

DECLARAC 
- 

O

PAVIMAR CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA, pessoa jurídica {e--{ileito privado, 
-inscrita 

no

ÇNPJMF sob o rf 79.569.398/0001-31, çom sedç 4a-Rodoviã PR 483, KM 09 - s¿N" Município dc

Francisco Beltrão estado do paraná, por seu representante legal sra. c_þir B. Tesser, declara que tem

conhecimenro . "r.iá a aplicação da p'orÍrtcn Do BANCO INTERAMEzuCAI'{O DE

DESENVOLVIMENTO SOBRE pnÁftC¡,S PROIBIDAS, abaixo descritas:

Práticas Proibidas

3 No site do Banco (www.iadb.orÿintegritY) Pode-se encontrar informações sobre como denunciar suPostas Práticas

reconhecimento recfProco de
Proibidas, as normas aPlìcáveis ao processo de investigação e sanção e o acordo que rege o

internacionais.sanções entre (I (,

E-mail: pavimar@pavimar.com.br - Av. Júlio A. Cavalheiro, 1065 - ù. Postal 219 - CEP 85601-000 - Francisco Beltrão - PR

CNPJ79.569,398/0001-3r - Inscr,Est.32100556-05
Fone (46)

,/
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CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA.

ameaçar, assediar ou intimidar qualquer parte para impedir a divulgação de seu conhecimento de assuntos
que são importantes para a investigação ou a continuação da investigação,
(bb) todo ato que vise a impedir materialmente o exercício de inspeção do Grupo BID e dos direitos de

auditoria previstos no parágrafo 1.1(f) a seguir.

(b) Se, em conformidade com os procedimentos de sanções do Banco, for determinado que em qualquer

estagio da aquisiçõo ou da execução de um çontrato qualquer empresa, entidade ou pessoa flsica atuando

como licitante ou participando de uma atividade financiada pelo Banco, incluindo, entre outros,
solicitantes, licitantes, fornecedores, empreiteiros, consultores, pessoal, subempreiteiros, subconsultores,
prestadores de serviços, concessionárias, Mutuarios (incluindo os Beneficifuios de doações), Agências
Executoras ou Agências Contratantes (incluindo seus respectivos funcion¿ários, empregados e agentes,
quer sejam suas atribuições expressas ou implícitas), estiver envolvida em uma Prática Proibida em
qualquer etapa da adjudicação ou execução de um contrato, o Banco poderá:
(i) não financiar nenhuma proposta de adjudicação de um contrato para obras, bçns e serviços

- relacionados financiados pelo Banco;
(ii) suspender os desembolsos da operação se for determinado, em qualquer etapa, que um empregado,

agente ou representante do Mutuiirio, do Órgão Executor ou da Agência Contratante estiver envolvido em

uma Prática Proibida;
(iii) declarar uma aquisição viciada e cancelar e/ou declarar vencido antecipadamente o pagamento de

parte de um empréstimo ou doação relacionada inequivocamente com um contrato, se houver evidências

de que o representante do Mutuário ou Benefici¡irio de uma doação não tomou as medidas corretivas
adequadas (incluindo, entre outras medidaso a notificação adequada ao Banco após tomar conhecimento

da Prática Proibida) denfro de um período que o Banco considere razoáxel;
(iv) emitir advertência à empres4 entidade ou pessoa fisica com uma carta formal censurando sua

conduta;
(v) declarar que uma empresa, entidade ou pessoa fisica é inelegível, permanentemente ou por um perlodo

determinado, pata: (i) adjudicação de contratos ou participação em atividades financiadas pelo Banco; e
(ii) designaçãoa çomo subconsultor, subempreiteiro ou fornecedor de bens ou serviços por outra empresa

elegível a qual tenha sido adjudicado um contrato para executar atividades financiadas pelo Banco;
(vi) encaminhar o assunto às autoridades competentes encarregadas de fazer cumprir a lei; e/ou;

_ (vii) impor outras sanções que julgar apropriadas às circunstâ¡rcias do caso, inclusive multas que

- representem para o Banco um reembolso dos custos referentes às investigações e ao processo. Essas

sangões podem ser impostas adicionalmente ou em substituição as sanções acima referidas.
(c) O disposto nos parágrafos 1.1 (b) (i) e (ii) se aplicará também nos casos em que as partes tenham sido

temporariamente declaradas inelegíveis para a adjudicação de novos contratos, na pendência da adoção de

uma decisão definitiva em um processo de sanção ou qualquer outra resolução;
(d) A imposição de qualquer medida que seja tomada pelo Banco conforme as disposições anteriormente

referidas será de caútter público;
(e) Além disso, qualquer empresa, entidade ou pessoa fisica atuando como licitante ou participando de

uma atividade financiada pelo Banco, incluindo, entre outros, solicitantes, licitantes, fornecedores de

bens, empreiteiros, consultores, pessoal, subempreiteiros, subconsultores, prestadores de serviços,

çonçessionárias, Mutuários (incluindo os Beneficiários de doações), Agências Executoras ou Agências

4 Um subconsultor, subcontratado, fomecedor ou executor de serviços designado (utilizam-se diferentes nomes dependendo

do documento de licitação) é aquele que cumpre uma das seguintes condições: (i) foi incluldo pelo concorrente na sua proposta

ou soliciøção de pré-qualificação devido ao mesmo possuir experiência e conhecimentos especlficos e essenciais que

permitam no cumprir com os requisitos de qualificação da referida licitação; ou (ii) foi designado pelo Mutuário.

l.
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Contratantes (incluindo seus respectivos funcionários, empregados e representantes, quer suas afübuições

sejam expressas ou implícitas), poderá ser sujeita a sanções, em conformidade com o disposto nos

acordos qor o Banco tènha celebrado com outra instituição financeira internacional com respeito ao

reconhecimento recíproco de decisões de inelegibilidade. Para fins do disposto neste parágtafo, o termo
.osanção,o refere-se a toda inelegibilidade permanente, imposição de condições para a participação em

futuros contratos ou adoção ptbtica de medidas em resposta a uma contravençäo às regras vigentes de

uma IFI aplicável à resolução de dcnúncias de Práticas Proibidas;

(Ð O Banco exige que os solicitantes, conconentes, fomecedores e seus agentes, empreiteiros,

òonsultores, prrroãI, súbempreiteiros, prestadores de serviços e concessionárias permitam que o Banco

revise quaisqier contas, registros e outros documentos relativos à apresentação de propostas e a execução

do contrato e os submeta a uma auditoria por auditores designados pelo Banco. Solicitantes, concorrentes,

fornecedores de bens e seus agentes, empìeiteiros, consultores, pessoal, subempreiteiros, subconsultores,

prestadores de serviços e concessionáriasdeverão prestar plena assistênciaao Banco em sua investigação.
-O 

Banco requ€r ainda que todos os solicitantes, concorentes, fomçcçdores de bens e seus agentes,

- empreiteiros, consultores, pessoal, subempreiteiros, subconsultores, prestadores de serviços e

concession¡írias: (i) mantenham todos os documentos e registros referentes às atividades financiadas pelo

Banco por um p"tø¿o de sete (7) anos após a conclusão do trabalho contemplado no respectivo contato;

e (ii) forneçam qualquer documento nôcessário à investigação de denunõias de Práticas Proibidaé e

urirg*"*-se de qu. ïr empregados ou representantes dos solicitantes, concoffentes, fornecedores de

bens e seus representantes, empreiteiroi, consultores, pessoal, subempreiteiros, _subconsultores,
prestadores de sewiços e eoneessionárias que tenham conhecimento das atividades financiadas pelo

b*.o estejam disponíveis para responder àJ consultas relacionadas com a investigação provenientes de

pessoal do Banco ôu de q,rulqrr.t investigador, agente, auditor ou consultor devidamente designado. Caso

ã soücitånte, concoffenie, fornecedor ã seu agente, empreiteiro, consultor, pessoal, subempreiteiro,

subconsultor, prestador de serviços ou concessionária se negue a cooperar ou descumpra o exigido pelo

Banco, ou de qualquer outra forma crie obstáculos à investigação por parte do Banco, o Banco, a seu

critério, poderá- to-* medidas apropriadas contra o solicitante, concorrente, fornecedor e seu agente,

emprciieto, çonsultor, pessoal, subempreiteiro, subçonsultor, prestador de serviços ou concQssionaria; e

(g)'Sr um Mutr¡,iri o fizär aquisiçoes dê bens, obras, serviços que forem ou não de consultoria diretamente

àã u*u agência especializada, tod* as disposições da Seção 5 relativas às sanções e Práticas Proibidas

serão aplicadas integralmente aos solicitantes, concorrentes, fornecedores e seus representantes,
\-/

emprerteuos, consuliores, pessoal, subempreiteiros, subconsultores, prestadores de serviços e

concessionririas (incluindo Je,rs respectivos funcionários, empregados e representanteso quer su¿ls

atribuições sejam'expressas ou impHóitas), ou qualquer outra entidade que tenha firmado contratos com

*rru ugên ia éspeciaiizadapara fomeccr üais bçns, obras, senriços que forem ou não de consultoria, em

confonnidade "o* 
* atividades financiadas pelo Banco. O Banco se reserva o direito de obrigar o

Mutuario a lançar mão de recursos tais como a suspensão ou a rescisão. As agências especializadas

deverão consuliar a lista de empresas ou pessoas fisicas declaradas temporária ou pennanentemente

inelegíveis pelo Banco. Caso atguma agência especializada celebre um contrato ou uma ordem de compra

com uma empresa ou uma p"5õu flsicà declarada temporária ou peÍnanentemente inelegível pelo Banco,

o Banco não financiará os gastos corelatos e poderá tomar as demais medidas que considere

convçniçntes,
1.2. Os Concorrentes ao apresentarem uma proposta e assinarem um contrato declaram e garantem que:

(i) lerarn e entenderam a proibição sobre atos de fraude e comrpçäo disposta pelo Banco e se obrigam a

observar as nonnas Pertinentes;
(iÐ não incorreram em nenhumaPtëßicaProibida descriø neste documento;
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(iii) não adulteraram nem ocultaram nenhum fato substancial durante os processos de seleção, negociação
e execução do contrato;
(iv) nem eles nem os seus agentes, pessoal, subempreiteiros, subconsultores ou quaisquer de seus

diretores, funcionários ou acionistas principais foram declarados inelegíveis pelo Banco ou outra
Instituição Financeira Internacional (IFÐ e sujeito às disposições dos acordos celebrados pelo Banco
relativos ao reconhecimento mútuo de sanções à adjudicação de contratos financiados pelo Banco, nem
foram declarados culpados de delitos vinculados a práticas proibidas;
(v) nenhum de seus diretores, funcion¿irios ou acionistas principais tenha sido diretor, firncionrârio ou
acionista principal de qualquer outra empresa ou entidade que tenha sido declarada inelegível pelo Banco
ou outra tnstituição Financeira Intemacional (IFI) e sujeito às disposições dos acordos celebrados pelo
Banco relativos ao reconhecimento mútuo de sanções à adjudicação de contratos financiados pelo Banco
ou tenha sido declarado culpado de um delito envolvendo Práticas Proibidas;
(vi) declararam todas as comissões, honorfuios de representantes ou pagamentos para participar de

atividades frnanciadas pelo Banco; e
.- (vii) reconhecem que o descumprimento de qualquer destas garantias constitui fundamento para a

imposição pelo Banco de uma ou mais medidas descritas na Cláusula 1.1 (b).

Francisco Beltrão - PR, 20 de junho de2022.
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TERMO DE ENCERRAMENTO

Fone (46) 3s2+t7oo- F--mal: pavimar@pavimar.co;.lrçr;.1ärli,,irlrî*'1.,.,*ïlrro. gitr#lå¡, - cEp 8s601-oo0 - Francrsco r.-fu'

K

J

Ll



71?4 
,.

CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA.

TERMO DE ENCERRAMENTO

Contém este volume de Proposta de Preços para a Concorrência
no 003/2022, O18 (dezoito) folhas numericamente ordenada.

Francisco Beltrão - PR, 27 dejunho de 2022.
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