
\RT 2016336«467 http://creaweb.crea-pr.org.br/consultas/iiiipriineartasp70PCAOPG.,

CREA-PR Conselho Regional de Engenharia eAgionomla do Paraná
Anolaçfio de ResponsaMdade Técnica Lei Fed 6436/77
Vatorise xaa ProfbsSo: i4antãnka os Projetos na Obra

2» VIA - ÓRGÃOS PÚBLICOS

ART N« 20163368467

Substituição
ARTSubsMdda; 20161913182

Esta sOTi^te terá validade se for apres^tada em conjunto com o comiivovante de quitação bancária.
Profissional Conhatado: ROBERTO MATTES FACHNELLO(CPF:046.399j549-(^ N* Carteira :PR-135970/D
Tlub Formação Pror.:ENGENHEBTOCIVL. N" Visto Crea:-
EtTtoresa contratada: EMPREOEBW DEFEMBACH LTDA - ME N* Registro: 52313
Contratante: MUNCPD DE PLANALTO

EndeteçoiPRAÇA SAO FRANC6CO DE ASSS 1583 CENTRO
CEP; 85750000 PLANALTO PR Fone: 4635558100

Local da Olm/Serviço: RUA SLFREDO RO06/ RUA N<02 SN
CENTRO NOVO- PLANALTO PR

Latitude: Longitude;

CPF/CNPJ: 76.4«)526

CEP: 85750000

/0001-16

QuadrarSN Lote.-SN

Tipo de Contrato
Ativ. Técnica

Araa de Comp.
Tipo Obra/Serv
Serviços
contratados

GrdaN

ARTN*

20163388467

Base de cálculo:

4  PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
11 EXECUÇÃO DE OBRA OU SERVÇO TÉCNCO
1103 PSTAS DE ROLAMENTO E AEROPORTOS

046 ARRUAMENTO

EXECUÇÃO

Dlmen^o

Dados CompL

2086 M2

Data hirio

.Data Conclusão

Vir Taxa

TABELA DIFERENÇA DE TAXA
Valor Taxa Anterior R$ 74,37

R$t21.59

/

Enfidade de Ciasse

06/05/2016

06D7/2016

402

Outras kitomtaçSes sotxe a natureza dos serVços contratados, dimensões, ARl^ Vnculadas, ARfe subsStuSdas, coráisterdràietc

EXECUÇÃO DE CALÇAMENTO NA RUA SB.FREDO ROOS E RUA N<e2, NO DSTRiTO DE CENTRO NOVO, MUNCIPD DE PLANALTO, COM ÃREA DE
2088 W. MCLUbO REGULAREAÇÃO E COMPACTAÇÃO, ASSENTAMENTO DO PAVMENTO E DO MEIO FIO% Pt^Áldf SB4ALIZAÇÃO.

do Contratante nátina.do Profissional

inspj4660
08/08C016

CreaVteb1.08

2* VIA -ÓITOAOS PÚBLICOS Desfina-ee à apresentação nos órgãos de adnrinistração pâ>5ca, cartórios e óiiros.
Cerbalde hfotmações do CREA-PR 0800041 0067
A autenticação deste documento poderá sw consurtada através do site www.crea-prx>rgj>r

A Anotação de ResponsabSidade Técnica (ART) foi instftulda pela Lei Federal 6496/77, e sua apBcaçio está regulamentada pelo ConseBro
Federal de Engenharia e Agronomia (CONFEA) através da Resolução 1025/09.

08/08/2016 10:37
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Declaramos que os serviços medidos neste BM e Resumo de Medição encontram-se concluídos e
estão em conformidade com os orojetos e especincacões previstos neste eontratn de repasse
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ART http://çreaw€b.crea-pr.org.br/consultas/inipnmeart,asp?OPCAOPG.,

CREA-PR Conselho Regional de Engenharia e ̂ironomia do Paraná
Anotação de ResponsabSdade Técnica Lei Fed 6496177
Vahrize imu Frofisstlo: Mantenho os frojexos na Obra

2' VIA - ÓRGÃOS PÚBLICOS

O valor de R$ 74,37 referente a esta ART foi pago em 09/05/2016 com a guia n° 100020161913182
Profissional Coríratado: ROBERTO MATTES FACHINELLO {CPF;046.399.549^5)
Tliio Formação Prof,; ENGENHEROCML
Err^resacoríratada: EMPREITEIRA DIEFEMBACHLTDA-ME _ _ _
Cortratarte: MÜNCiPÓ DE PLANALTO
Endereço;PRAÇA SAO FRANCISCO DE ASSIS 1583 CENTRO
CEP: 85750000 PLANALTO PR Fone: 4835558100
Local da Obra: RUA SILFREDO ROOS/ RUA SN

CENTRONOVO-PLANALTDPR CEP:85750000
Latitude: Longitude:
Tipo de Cortiãto 4 PRESTAÇÃO DÊ SE RVÇre " 'Dimensão
Ativ. Técnica 11 EXECUÇÃO DE OBRA OU SERVIÇOTÉCNCO
Ãrea de Comp, 1103 PISTAS DE ROLAMENTO E AEROPORTOS
Tipo Obra/Serv 045 ARRUAMENTO
SeiMços 050 EXECUÇÃO
contratados

ART N® 20161913182

Obra ou Serviço Técnico
ART Principal

N» Carteira; PR.135970/0

N» Visto Crea:-

N''Regt8troi52313
' CPF/CNPJ:"76"^r52e/0Õbl-16

QiadrarSN Lote;SN

2086 M2

Dades Compl.

GiJa N

ARTN»

20161913182

Vir Taxa

Base de cálculo: TABELA VALOR DE CONTRATO
extras Informações sobre a natueza dos serviços cortratados, dimensões, ÃRTs vinuiadas, ARTs sitTsbtukias, co

EXECUÇÃO DE CALÇAMENTO NA RUA SLFREDO ROOS E RUA N«02, NO DISTRITO DE CENTRO NOVO,
2086 NP. WCLUfDO REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO, ASSENTAMENTO DO PAVIMENTO E DO MEIO FO

Ãssire tua doConbatarte

2* V1A-ÓRGÃ9S PÚBLICOS Destire-se â apresertação nos órgãos de administração pública, cartórios eoj
Certral de hformações do CREA-PR 0800 041 0067
A autenticação deste documento poderá ser consultada através dositewww.ciBa-pr.org.br

IPO

PLÃC

D^Ncio
ata Conclusão

Entidade de Classe

NALTO, COM ÁREA DE
SINALEAÇÃO.

06flDa2016

06^7/2016

402

lnsp.:4650
1706/2016

CreaWeb 1.08

do Profissional

tobeno Mattes Fachiralo
Eng>-CMI

135970©
CPF046.399.S4MS
R6 8.240.94M

AAftotação de Responsabilidade Técnica (ART) foi InsMuída pela Lei Federai 6496/77, e sua apBcação está regulamentada peto Conselho
Federal de Engenharia e Agronomia (CONFEA) através da Resolução 1025/09.
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(Empreendimento: Pavimenaçao Pollédrica
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I Declaramos que os serviços meqiaos neste 8M e Resumo de Medição encontram-se concluidos e
-

 conformidade com os projetos e esoecíncacões previstos neste contrato de repasse
SERVIÇOS.PREUMINARES/MOVIMENTO DE TERRA 
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Executado; 47,53% da 3* etapa.
Prazo deconido: 1
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Prazo equivalente d
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j N* do contrato: 0-0/0
iTomador: Município de Planatto
IPrograma: O
I Empreendimento: Pavimenacão Pollédrica

jOata da Medição: 1  .1
13-iun-16 1

[Período:

[Data de Inicio do Emoreendímento:
?7/05/16 1

fVALORI

2

ri"

3.1

sT

3.3

3.'4

Declaramos que os serviços medidos neste BM e Resumo de Mediçio
encontram-se concluídos e estão em conformidade com os projetos e
especificações previstos neste contrato de repasse

SERVIÇOS PREUMIMARES/MOVIMENto DE TERRA
Placa da Obra em chapa de aço galvanizado (1.00 x 2.50m)

SÍNÃUZAÇÃO
Placa Indlcaliva de Pare fixada em poste de aço galvanizado 2 1/2" 3m

PAVIlflENTÃ^Õ RUA N' 02
Regularização e compactação do sul>-lello até 20 cm^e altura

Colct^ com Argila extraída para pavimenio poiiédrico Incluso indenização
iranspone da argila - esp= iscm

Transporte local com caminhão basculante 6m3, rodovia c/ reveslimeritõ

Extração, carga e asseniamento de cordão de pedra para pavimenio poiiédrico,
de pedra e indenização pedreira

Extraio, carga preparo e assentamento de pedras pollédricas. "inclui
Iransporte. Origem DER/PR (S2Í42)
Transporte locaT com caminhão basculante èm3. rodovia e/ revestimeniõ
Royalty Pedreira - cordão de pedra (indenização) - (valor retirado da composição
Rejun^- Ench^imento com pó de pedra para pavimento poiiédrico. exclusive
Compactação de Pavimento Potiédrico

m

m

CONTRATADOS

QUANTIDADES EXECUTADAS
7i.soo.oa

RS 34.339.21QUANT. RS 34.339.21 RS 34.339.21
UNIT. TOTAL NO perIooo

ACUMULADO

898.SS
898.5S 698.S5359,42 698.55

898.55 698.55 898.55

21S.1S

215.15 215.15

36.945.64

1-206.00 1-712.52

1.206.00 1.519.56

3xKrr 2.261 25 3.369.26

402.00 2.335.62

1-145.70 16,85 19.305.05

3xKtr 3.979.80 5.929.90

1-206.00 1.893.42

1.206 00 470.34

402.00 373.86

33.440.66
33.440.66 33.440.66 33.440.66860.00 1.249.60 880.00 880.00 880.00 1.249.60 1.249.60 1-249,60

saooo 1.108.80 880.00Transporte local com eaininhão basculante 6m3. rodovia c/ revestimento 860.00 680,00 1.1O8.80 1.108.80 1.108.80mSxKn 1.650.00 2.458.50 1.650.00EJtlfaÇão, carga preparo e assentamento de pedras poliédricas, indui 1.650.00 1.650,00 2.458.50 2.458.50 2.458.50
transporte. Origem DERrt>R (52142)

880.00 14.828.00 880.00 880.00Transporte local com caminhão basculante 6m3. rodovia cJ revestimento

Compactação de Pavimentação Pollédrica

880.00 14.828.00 14.828.00 14.828,00mSxKn 2-904.00 4.326.96 2.904.00 2.904.00 2.904 OO 4.326.96 4.326.96 4.326.96680.00 343.20 880.00 880.00Rejur^- Enchimento com pó de pedra para pavimento pollMrico. exdusive 880.00 343.20 343.20 343,20680.00 1.381.60 880.00Meto fio de concreto pré-moldado dimesôes 12x1SíLjOx100 rejuníadõ 860.00 880.00 1.381.60 1.381.60 1.381.60
com argamassa 1:4 Induindo escavação e realerro

220,00 35.20 7.744.00 220.00 220.00 220.00 7.744.00 7.744.00 7.744.O0Declaramos que os serviços medidos neste BM e Resumo de Medição encontram-se concluídos conformidade Lm os ornipt»,
IficaçCes previstos neste contrato de reoasse

Responsável Técnico de(o){a) Münicfcio
Responsável Executor

Carimtio e Assinaiu
e a Assinatura

Contenção lateral com solo local para pavimento poiiédrico

pavimentaçAo rua silfreoo ro^

Regularização e Compactação do &ub-1eit<
Colchão com Argila extraída para pavimento poiiédrico Induso indenização
transporte da argila • esp= 15cm

V.131022



município de planalto
CNPJ N" 76.460.526/0001-16

Praça São Francisco de Assis, 1583 - CEP: 85.750-000

e-mail: planalto@rline.com.hr
Fone: (046) 3555-8100 - Fax: (46) 3555-8101

PLANALTO - PARANÁ

Planalto-Pr., 12 de abril de 2016

DE: Anderson Delares - Secretaria de Obras e Serviços Urbarios

PARA: Marlon Fernando Kuhn - Prefeito Municipal

Senhor Prefeito,

Pelo presente solicitamos a Vossa Excelência a competente
autorização objetivando a contratação de empresa visando a execução de
pavimentação poliédrica com pedras irregulares, com área total de 2.086 M^, a ser
executado na Rua n° 2 e Rua Silfredo Roos, Distrito de Centro Novo deste Município
de Planalto, Estado do Paraná. Tudo conforme projetos, memorial descritivo.

Item Objeto Quant. Unid. Preço unit. Preço total
1 Execução de pavimentação poliédrica

com pedras irregulares, com área total
de 2.086 a ser executado na Rua n°
2 e Rua Silfredo Roos, Distrito de
Centro Novo deste Município de
Planalto, Estado do Paraná.

01 UN 71.588,65 71.588,65

VALOR TOTAL
71.588,65

iixiywj.ua ilu vajui

aproximado de R$ 71.558,65 (setenta e um mil, quinhentos e oitenta e oito reais e
sessenta e cinco centavos).

Cordialmente,

/  ANDERSON DELARES
Secretário de Obras e Serviços Urbanos



município de planãltõ^
CNPJN" 76.460.526/0001-16

Praça São Francisco de Assis, 1583 - CEP: 85.750-000
e-mail: planalto@rline.com.hr

Fone: (046) 3555-8100 - Fax: (46) 3555-8101
PLANALTO - PARANÁ

Planalto-Pr., 13 de abril de 2016

DE: Marlon Fernando Kuhn - Prefeito Municipal

Preliminarmente para à autorização solicitada para à
contratação de empresa visando a execução de pavimentação poliédrica com pedras
irregulares, com área total de 2.086 a ser executado na Rua n° 2 e Rua Silfredo
Roos, Distrito de Centro Novo deste Município de Planalto, Estado do Paraná,
encaminhamos:

PARA:

PARA:

PARA:

Secretaria de Finanças;
à fins de indicação de recursos de ordem orçamentária
para fazer frente à despesa;

Departamento de Materiais e Compras;
à  fins de elaboração da minuta do instrumento
convocatório da licitação/contrato;

Departamento Jurídico;
à fins de análise e indicação da modalidade a ser adotada.

Cordialmente,

MARl^ON FERNANDO KUHN
Prefeito Municipal.
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município de planalto
CNPJN' 76,460.526/0001-16

Praça São Francisco de Assis, 1583 - CEP: 85.750-000
e-mail: planalto@rline.com.br

Fone: (046) 3555-8100 - Fax: (46) 3555-8101
PLANALTO - PARANÁ

Planalto-Pr., 14 de abril de 2016

DE:

PARA:

Secretaria de Finanças

Prefeito Municipal

Senhor Prefeito,

Em atenção à solicitação para a contratação de empresa visando a
execução de pavimentação poliédrica com pedras irregulares, com área total de 2.086
M2, a ser executado na Rua n" 2 e Rua Silfredo Roos, Distrito de Centro Novo deste
Município de Planalto, Estado do Paraná, expedido por Vossa Excelência na data de
13/04/2016, informamos a existência de previsão de recursos orçamentários para
assegurar o pagamento das obrigações decorrentes da solicitação supra, sendo que o

W

DOTAÇÕES
Conta da despesa Funcional programática Destinação de recurso

480 05.115.15.452.1501-2017 0.1.00.0000000

732 06.120.26.782.2601-2030 0.1.00.0000000

Cordialmente,

ENSON ELEMAR SCHABO

Secretário de Finanças
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município de planalto
CNPJN" 76.460.526/0001-16

Praça São Francisco de Assis, 1583 - CEP: 85.750-000
e-mail: planalto@rline.com.br

Fone: (046) 3555-8100 - Fax: (46) 3555-8101
PLANALTO - PARANÁ

PARECER:

DE:

PARA:

Planalto-Pr., 15 de abril de 2016

Assessoria Jurídica

Prefeito Municipal

Senhor Prefeito,

À apreciação deste Setor Jurídico do processo
administrativo referente a contratação de empresa visando a execução de
pavimentação poliédrica com pedras irregulares, com área total de 2.086 M^, a ser
executado na Rua n'' 2 e Rua Silfredo Roos, Distrito de Centro Novo deste Município
de Planalto, Estado do Paraná.

De acordo com a informação contida no ofício, de
12/04/2016, da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos e pesquisa de preços feita
pelo Departamento de Compras, o preço máximo do objeto importa em R$ 71.558,65
(setenta e um mil, quinhentos e oitenta e oito reais e sessenta e cinco centavos).

A Secretaria de Finanças informa a existência de previsão
de recursos de ordem orçamentária para fazer face às obrigações decorrentes da
contratação, esclarecendo que o pagamento será efetuado através das Dotações
Orçamentárias:

DOTAÇÕES
Conta dá despesa í Euncional programática Destinação de recurso 1

480 05.115.15.452.1501-2017 0.1.00.0000000

732 06.120.26.78Z26ÍIL2030.—-__41^0.0000000
A jertSÇKo dar-s^á sob a modalidade TTSNVITE, t

critério de julgamento de^ENOR PREÇO GLOBAL, regida pela Lei^deral n°
8.666/93 e suas alt^ráções, LC 123/2006 ̂ e 14 de dezembro de 2006, ç demais
disposições legais.

PAIKIQUE
OAB/PR

'arecer.
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AUTORIZAÇÃO PARA LICITAÇÃO

Planalto-Pr., 18 de abril de 2016

Marlon Fernando Kuhn

^  PARA: Comissão de Licitações

Considerando as informações e pareceres contidos no presente Processo,
Autorizo a Licitação sob a Modalidade CONVITE, pelo critério de julgamento de
MENOR PREÇO GLOBAL, que tem por objeto contratação de empresa visando a
execução de pavimentação poliédrica com pedras irregulares, com área total de
2.086 M2, a ser executado na Rua n" 2 e Rua Silfredo Roos, Distrito de Centro Novo
deste Município de Planalto, Estado do Paraná, nos termos da Lei Federal n.°
8.666/93 e suas alterações, LC 123/2006 de 14 de dezembro de 2006, e demais
disposições legais.

A Comissão de Licitação nomeada pela Portaria 001/2016.

Encaminhe-se ao Departamento de Compras e Licitações para as
providências necessárias.

Zk
MAREON FERNANDO KUHN

Prefeito Municipal
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MINUTA DE CONVITE /V° /2016

1 - PREÂMBULO

1.1 - O município de planalto, estado do PARANÁ, por intermédio da
Comissão Permanente de Licitação designada peta Portaria n° 001/2016, de
04/01/2016, de conformidade com o disposto na Lei n° 8.666, de 21 de junho de
1993, LC 123/2006 de 14 de dezembro de 2006 e demais legislação aplicável, torna
público a realização de procedimento de licitação, na modalidade CONVITE, sob n°

/  , do tipo MENOR PREÇO GLOBAL, na data de / / às : horas,
na Sala de Reuniões da Comissão Permanente de Licitação, localizada na Praça
São Francisco de Assis, n° 1583, Centro, na Cidade de Planalto, no Estado do
Paraná, tendo como objeto a contratação de empresa visando a execução de
pavimentação pollédrica com pedras irregulares, com área total de 2.086 M^, a
ser executado na Rua n° 2 e Rua Silfredo Roos, Distrito de Centro Novo deste
Município de Planalto, Estado do Paraná.

1.2-0 recebimento dos Envelopes I, contendo a documentação de Habilitação, e
dos Envelopes II, contendo a Proposta de Preço dos interessados, dar-se-á até às

horas da data de / / , na Sala de Reuniões da Comissão Permanente
de Licitação, localizada à Praça São Francisco de Assis, n° 1583, Centro, na Cidade
de Planalto, no Estado do Paraná.

1.3 - A abertura dos Envelopes I, contendo a documentação de Habilitação, dar-se-á
no endereço indicado no item 1.1. deste Edital, a partir das horas do dia

/  / Havendo a concordância formalmente expressa de todos os
proponentes em renunciar á Interposição de recurso da fase de habilitação,
proceder-se-á, na mesma ocasião, a abertura dos Envelopes II, contendo a Proposta
de Preço dos licitantes habilitados.

2 - DO OBJETO

2.1 - A presente licitação tem por objeto a contratação de empresa visando a
execução de pavimentação poliédrica com pedras irregulares, com área total de
2.086 M^, a ser executado na Rua n° 2 e Rua Silfredo Roos, Distrito de Centro Novo
deste Município de Planalto, Estado do Paraná. Tudo conforme projetos, memorial
descritivo, orçamento quantitativo e cronograma físico-financeiro. Conforme abaixo
segue;

Preço Preço
máximo máximo

unitário total

Execução de pavimentação poliédrica 01 UN 71.588,65 71.588,65
com pedras irregulares, com área total
de 2.086 M^, a ser executado na Rua n°
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2 e Rua Siifredo Roos, Distrito de

Centro Novo deste Município de
Planalto, Estado do Paraná.

TOTAL 71.588,65

3 - DO REGIME DE EXECUÇÃO
3.1 - O regime de execução indireta na modalidade empreitada por preço global.

4 - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
4.1- Para cobertura das despesas decorrentes desta licitação serão utilizados
recursos próprios do Município de Planalto. Proveniente das seguintes DOTAÇÕES
ORÇAMENTÁRIAS:

DOTAÇÕES

Conta da despesa Funcional programática Destinação de recurso
480 051151545215012017480 01000000000

732 I 06.120.26.782.2601-203Õ" 0.1.00.0000000

5 - DAS CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO
5.1 - Poderão participar, além das empresas convidadas pelo Município de Planalto,
08 demais interessados do ramo correspondente ao objeto do presente certame, que
manifestarem seu Interesse com antecedência de até 24 horas da apresentação das
propostas.
5.2 - Não poderão participar da presente licitação os interessados que estejam
cumprindo as sanções previstas nos incisos III e IV, do art. 87, da Lei n° 8.666/93.
5.3 - Na presente licitação é vedada a participação de empresas em consórcio e a
representação de mais de uma empresa pelo mesmo representante.
5.4 - Os licitantes (profissionais técnicos) devem visitar o local, para verificação das
condições e dimensão do local da execução do objeto.
5.5 - As visitas deverão ser agendadas diretamente no Departamento de
Engenharia, deste Município de Planalto, ou pelo telefone Oxx 46 3555-8100.
5.6 - As visitas poderão ser realizadas até 24 (vinte e quatro) horas antes da
apresentação das propostas.
5.7 - O Departamento de Engenharia emitirá ATESTADO DE VISITA, que deverá
ser anexado ao Envelope "I" do presente Edital, em conjunto com demais
documentos de habilitação.
5.8 - As empresas beneficiadas da LC 123/2006 deverão apresentar declaração
de enquadramento em regime de tributação para fazer valer o direito de
prioridade, conforme modelo constante no anexo V, no inicio da sessão.
Poderá também ser enviada ainda em um terceiro envelope.

6 - DA FORMA DE APRESENTAÇÃO DOS ENVELOPES "1" e "II" E DA CARTA
DE CREDENCIAMENTO.

6.1 - Os Envelopes I e II, contendo respectivamente a documentação referente á
habilitação e à proposta de preço, deverão ser entregues na data, horário e local
indicados no preâmbulo deste Edital, devidamente fechados, constando das faces o
seguintes dizeres:
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a) CONVITE N° /2016
ENVELOPE I - DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO
PROPONENTE:

b) CONVITE N° /2016
ENVELOPE II - PROPOSTA DE PREÇO
PROPONENTE:
6.2 - A Comissão Permanente de Licitação não acolherá documentação ou
propostas apresentadas em desacordo com o horário, data e local especificados
neste Edital.

6.3 - Caso o proponente encaminhe um representante para acompanhar o
procedimento de licitação, deverá formalizar uma Carta de Credenciamento,
conforme modelo constante no Anexo II deste Edital, que deverá ser entregue à
Comissão Permanente de Licitação no momento da abertura dos Envelopes I.

7-DA HABILITAÇÃO
7.1-As empresas deverão apresentar no ENVELOPE I, os seguintes documentos
originais ou cópia, e deverão estar dentro dos respectivos prazos de validade, os
quais serão examinados pela Comissão Permanente de Licitação:

a) Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de
Serviço (FGTS);

b) Prova de regularidade para com a Fazenda Federal, mediante
apresentação de Certidão Negativa De Débitos Relativos Aos Tributos
Federais E A Dívida Ativa Da União, expedida pelo Ministério Da
Fazenda/Secretaria da Receita Federal do Brasil;

c) Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual, mediante
apresentação de Certidão de Regularidade Fiscal, expedida pela
Secretaria de Estado da Fazenda, do domicilio ou sede do proponente, ou
outra equivalente, na forma de lei;

d) Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal, mediante
apresentação de Certidão de Regularidade Fiscal, expedida pela
Secretaria de Municipal da Fazenda, do domicilio ou sede do proponente,
ou outra equivalente, na forma de lei;

e) Prova de regularidade para com a Justiça do Trabalho, mediante
apresentação de Certidão de Negativa de Débitos Trabalhistas;

f) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social e última alteração;
g) Prova de inscrição no Cadastro Geral de Contribuintes (CNPJ);
h) Atestado de visita, emitido pelo Departamento de Engenharia de que o

profissional técnico da empresa realizou visita ao local da execução do
objeto;

i) Prova de registro da empresa no Conselho Regional de Engenharia e
Agronomia - CREA e/ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo - CAU;

j) Prova de registro do profissional da empresa no Conselho Regional de
Engenharia e Agronomia - CREA e/ou Conselho de Arquitetura e
Urbanismo - CAU;

k) Declaração de responsabilidade, indicando o responsável pela execução
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dos serviços (anexo VII).
I) Declaração de Idoneidade, conforme o modelo do Anexo III deste Edital,

assinada pelo representante legal da licitante;
m) Declaração de Observância ao Disposto do Inciso XXXIII do Artigo 7° da

Constituição Federal, conforme o modelo do Anexo IV deste Edital,
assinada pelo representante legal da licitante.

8 - DA PROPOSTA

8.1- A proposta de preços - Envelope II - deverá ser apresentada em envelope
fechado, devidamente assinada pelo proponente ou seu representante legal,
redigida em português, de forma clara, sem emendas, rasuras ou entrelinhas nos
campos que envolverem valores, quantidades e prazos, deverá ser elaborada
considerando as condições estabelecidas neste edital, conforme anexo I (modelo de
proposta).

a) O preço deverá incluir todas as despesas necessárias para a execução do
objeto da presente licitação.

b) O prazo de validade da proposta mínima de 60 (sessenta) dias, que será
contado a partir da data da entrega da proposta. Na contagem do prazo
excluir-se-á o dia de início e incluir-se-á o dia do vencimento.

8.2 - O preço do objeto do presente certame, deverá respeitar o preço máximo
fixado no item 11 (do preço máximo) deste Edital.
8.3 - O preço válido na data da abertura da licitação, deverá ser cotado em Real.
8.4 - Deverá ainda fazer parte integrante da proposta de preço, orçamento
quantitativo e cronograma fisico-financeiro.

9-DO PROCEDIMENTO

9.1- Após o horário fixado para a entrega dos envelopes, nenhum outro, sob nenhum
pretexto, será recebido.
9.2- Serão abertos os envelopes I, contendo a documentação relativa à habilitação
dos proponentes e procedida a sua apreciação.
9.3- Serão considerados inabilitados os proponentes que não apresentarem os
documentos exigidos no item 07 (da habilitação) deste edital.
9.4- Os envelopes II, contendo proposta de preços, serão devolvidos fechados aos
proponentes inabilitados.
9.5- Será verificada a conformidade de cada proposta com os requisitos exigidos no
item 8 (da proposta) deste edital, promovendo-se a desclassificação das propostas
desconformes ou incompatíveis.
9.6- Julgamento e classificação das propostas de acordo com o estabelecido no item
10 (do critério de julgamento) deste edital.
9.7 - Os licitantes logo após a abertura dos Envelopes "2" contendo a proposta
de preço, serão classificados pela ordem inversa dos valores oferecidos, e
nesta oportunidade os LICITANTES que se apresentaram como beneficiários
da LC 123/2008, tem a oportunidade de cotejar seus preços com os demais
licitantes não beneficiários da mesma lei, para reformularem suas ofertas para
a situação de menor preço, e, assim, ser classificado em primeiro lugar.
9.8 - Os beneficiários da Lei 123/2006, caso sua proposta se situe no intervalo
até 10% (dez por cento) de menor preço de licitante não beneficiário da mesma
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LC 123/2006, podem reformular no ato a sua proposta de preço para outro de
menor valor caracterizando desempate legal. O empate do valor da proposta já
decide a classificação a favor da empresa beneficiária da LC 123/2006.

10- DO CRITÉRIO DE JULGAMENTO
10.1- Dentre as propostas dos proponentes considerados habilitados, serão
classificadas as propostas pela ordem crescente dos preços apresentados,
considerando-se vencedor o proponente que apresentar o MENOR PREÇO
GLOBAL, respeitando o critério de aceitabilidade dos preços, fixados no item 11
(preço máximo) deste edital.
10.2- Será desclassificada a proposta de preços que ultrapassar o valor máximo
estipulado no item 11 (preço máximo) deste edital.
10.3- Será desclassificada ainda a proponente que deixar de cotar quaisquer
dos itens ou alterar quantidade constante do orçamento quantitativo.
10.4- Não serão consideradas vantagens não previstas neste ato convocatório ou
qualquer oferta sobre propostas de outros concorrentes.
10.5 - Havendo empate entre duas ou mais propostas, a classificação se fará
por sua situação jurídica de empresa beneficiária da LC 123/2006, diversa das
demais e por sorteio, caso forem da mesma categoria jurídica e fiscal, no
mesmo ato público de abertura das propostas no qual os proponentes devem
estar presentes.
10.6 - Os classificados com o menor preço, ou o classificado que se enquadre
na condição de beneficiário da LC 123/2006.

11 - DO PREÇO MÁXIMO
11.1 - O preço máximo para a licitação importa em R$ 71.588,65 (setenta e um mil,
quinhentos e oitenta e oito reais e sessenta e cinco centavos).

12 - DA EXECUÇÃO/FISCALIZAÇÃO
12.1 - Ficará a cargo do Departamento de Engenharia do Município de Planalto, o
acompanhamento e fiscalização da obra.
12.2 - A empresa contratada responsabilizar-se-á pela perfeita execução do objeto,
bem como a substituir ou complementar os materiais e serviços em desacordo,
devendo obedecer rigorosamente os projetos, memorial descritivo, orçamento
quantitativo e cronograma físico-financeiro.

13 - DO PRAZO DE EXECUÇÃO E ENTREGA DO OBJETO
13.1- O prazo máximo para execução do objeto da presente licitação será de 150
(cento e cinqüenta) dias, e serão contados a partir da data fixada para início na
respectiva Ordem de Serviços, emitida pelo Departamento de Engenharia do
Município de Planalto.
13.2- O prazo de vigência do Contrato será até 31/12/2016.

14 - DA HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
14.1 - Homologado e adjudicado o objeto da presente licitação, o Município de
Planalto convocará o adjudicatário para assinar o termo de contrato em até 05
(cinco) dias úteis, sob pena de decair o direito à contratação, sem prejuízo das
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sanções previstas no art. 81, da Lei n° 8.666/93.
14.2 - O Município de Planalto, quando o convocado nâo assinar o contrato no
prazo e condições estabelecidos neste Edital, poderá convocar os proponentes
remanescentes, na ordem de classificação, para fazê-lo em igual prazo e nas
mesmas condições propostas pelo primeiro classificado, Inclusive quanto aos
preços, ou revogara licitação, independentemente da cominação prevista no art. 81,
da Lei n° 8.666/93.

15- DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
15.1- Pela inexecução total ou parcial a proponente ficará suspensa
temporariamente de participar em licitação e de contratar com a administração pelo
prazo de até 02 (dois) anos.
15.2- À CONTRATADA serão aplicadas multas pela CONTRATANTE a serem
apuradas na forma a saber: de 10% (dez por cento) do valor total do Contrato,
quando a CONTRATADA por ação omissão ou negligência, infringir qualquer das
obrigações estipuladas no instrumento contratual.

16- DOS TERMOS ADITIVOS

16.1 - Serão Incorporados ao contrato, mediante TERMOS ADITIVOS, qualquer
modificação que venha a ser necessária durante sua vigência, decorrente das
obrigações assumidas pela contratada, alterações nas especificações quantitativas e
qualitativas ou prazos dos serviços prestados a contratante.

17- DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTOS
17.1- O representante do Município de Planalto, especialmente designado para
acompanhar e fiscalizar a execução do contrato efetuará medições e analisará o
avanço físico real dos serviços executados e o cronograma e verificado o exato
cumprimento das obrigações do contrato no período da medição, quanto a
quantidade, qualidade e ao prazo previsto para execução. Medida e atestada a
execução dos serviços, a contratada poderá emitir a correspondente nota fiscal.
17.2- Os pagamentos serão efetuados conforme medição efetuada pelo
Representante do Município de Planalto, e em até 15 (quinze) dias após o
recebimento da respectiva nota fiscal.

18- DOS ANEXOS DO EDITAL

18.1- Compõem esta Convocação Geral, além das condições especificas,
constantes do corpo do instrumento, os seguintes documentos:

a) Anexo I - Modelo de Proposta;
b) Anexo II - Modelo de Carta de Credenciamento;
c) Anexo III - Modelo de Declaração de Idoneidade;
d) Anexo IV - Modelo de Declaração de Cbservância ao Disposto do Inciso

XXXIII do Artigo 7° da Constituição Federal;
e) Anexo V - Modelo de declaração de enquadramento de ME ou EPP;
f) Anexo VI - Modelo de Termo de Renúncia;
g) Anexo VII - Modelo de Declaração de responsabilidade;
h) Minuta de Contrato;
i) Projetos, memorial descritivo, orçamento quantitativo e cronograma físico-
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financeiro.

19- DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
19.1- O Prefeito Municipal poderá até a data da celebração do contrato ou
homologação, desclassificar por despacho fundamentado a Empresa vencedora, se
houver prova de qualquer fato ou circunstância anterior ou posterior ao julgamento
da licitação que desabone a sua idoneidade, capacidade técnica, administrativa e
financeira, sem que caiba à empresa vencedora nenhuma indenização ou
ressarcimento.

19.2 - Reserva-se ao Prefeito Municipal o direito de revogar ou anular a presente
licitação em seu todo ou parcialmente, sem que assista aos licitantes o direito de
reembolso desde que haja razões de conveniência administrativa ou interesse
público.
19.3 - Os interessados que tiverem dúvidas na interpretação deste Edital, serão
atendidos pelo Departamento de Licitações em horário de expediente.

Planalto-Pr., de de

tVIARLON FERNANDO KUHN

P/refeíto Municipal
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MINUTA DE CONTRATO ADMINISTRATIVO
DE EXECUÇÃO DE OBRA N° ..„/2016

CONVITE N° ..,../2016

Contrato de execução de obra que entre si fazem o Município de
Planalto e a empresa forma abaixo.

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE PLANALTO, pessoa jurídica de direito Público
Interno, com sede à Praça São Francisco de Assis, 1583, inscrito no CNPJ n"
76.460.526/0001-16, neste ato devidamente representado pelo Prefeito Municipal
senhor MARLON FERNANDO KUHN, em pleno exercício de seu mandato e
funções, brasileiro, casado, residente e domiciliado neste Município de Planalto,
Estado do Paraná, portador da Cédula de Identidade RG n" 3.031 944-3 e do CPF/MF
sob n" 643.844.469-34.

CONTRATADA: devidamente
inscrita no CNPJ sob n.° ^ com sede à

N" , na Cidade de
/ neste ato representado pelo Administrador(a) o Sr.(a).

brasileiro(a), comerciante, portador(a) do RG n"
e do CPF sob n.'-' residente e

domiciliado(a), na Cidade de
CLÁUSULA PRIMEIRA
DO OBJETO
O presente contrato tem por objeto a contratação de empresa visando a

execução de pavimentação poliédrica com pedras irregulares, com área total de 2.086
M2, a ser executado na Rua n° 2 e Rua Silfredo Roos, Distrito de Centro Novo deste
Município de Planalto, Estado do Paraná. Tudo conforme projetos, memorial
descritivo, orçamento quantitativo e cronograma físico-financeiro. Conforme abaixo
segue:

Item Objeto

Execução de pavimentação
poliédrica com pedras irregulares,
com área total de 2.086 M^, a ser
executado na Rua n" 2 e Rua

Silfredo Roos, Distrito de Centro
Novo deste Município de Planalto,
Estado do Paraná.

TOTAL

Quant. Unidade Preço

unitário

Preço

total
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Parágrafo Único - Integram e completam o presente Termo Contratual,
para todos os fins de direito, obrigando as partes em todos os seus termos, as
condições expressas no edital, atos convocatórios, projetos, memorial descritivo,
planilha de serviços, cronograma físico-financeiro, especificações, proposta da
licitante, parecer de julgamento, ordem de serviços, legislação pertinente à espécie.

CLÁUSULA SEGUNDA
REGIME DE EXECUÇÃO/FISCALIZAÇÃO
Execução do presente Contrato dar-se-á sob a forma de execução

indireta na modalidade de empreitada por preço global.
Parágrafo Primeiro - A empresa responsabiliza-se pela perfeita

execução do objeto, bem como a substituir ou complementar materiais e serviços em
desacordo, devendo obedecer rigorosamente os projetos, memorial descritivo,
planilha de serviços e cronograma físico-financeiro.

Parágrafo Segundo - A fiscalização do objeto ora contratado ficará a
cargo do Departamento de Engenliaria do Município de Planalto.

CLÁUSULA TERCEIRA
DO VALOR

Pela execução do objeto ora contratado, a CONTRATANTE, pagará a
CONTRATADA o valor de R$ ( daqui por diante denominado
"VALOR CONTRATUAL".

CLÁUSULA QUARTA
DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTOS
Parágrafo Primeiro - O representante do Município de Planalto,

designado para acompanhar e fiscalizar a execução do contrato efetuará medições e
analisará o avanço físico real dos serviços executados e o exato cumprimento das
obrigações do contrato no período da medição, quanto a quantidade, qualidade e ao
prazo previsto para execução. Medida e atestada a execução dos serviços, a
contratada poderá emitir a correspondente nota fiscal.

Parágrafo Segundo - Os pagamentos serão efetuados conforme
medição efetuada pelo Representante do Município de Planalto, e em até 15 (quinze)
dias após o recebimento da respectiva nota fiscal.

Parágrafo Terceiro - Os pagamentos decorrentes da execução do objeto
correrão por conta dos recursos próprios do Município de Planalto. Proveniente das
seguintes DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS:

Conta da despesa Funcional programática Destinação de recurso

480 05.115.15.452.1501-2017 0.1.00.0000000

06.120.26.782.2601-2030 0.1.00.0000000

CLAUSULA QUINTA

DOS PRAZOS

O prazo máximo para a execução e entrega do objeto do presente
Contrato é de 150 (cento e cinqüenta) dias corridos, contados a partir da data fixada
para seu início com a respectiva Ordem de Serviços a ser expedida pelo



município de planalto

CNPJN'' 76.460.526/0001-16
Praça São Francisco de Assis, 1583 - CEP: 85.750-000

e-mail: planalto@rline.com.hr
Fone: (046) 3555-8100 - Fax: (46) 3555-8101

PLANALTO - PARANÁ

Departamento de Engenharia, podendo ser prorrogado, a critério da Administração
nas condições previstas em lei.

CLÁUSULA SEXTA
DOS TERMOS ADITIVOS

Serão incorporados a este contrato, mediante TERMOS ADITIVOS,
qualquer modificação que venha a ser necessária durante a sua vigência, decorrente
das obrigações assumidas pela CONTRATADA, alterações nas especificações
quantitativas e qualitativas ou prazos dos ser\aços prestados a CONTRATANTE.

CLÁUSULA SÉTIMA
DOS DIREITOS E RESPONSABILIDADES DAS PARTES
Parágrafo Primeiro - Constituem direitos da CONTRATANTE receber o objeto deste Contrato nas

condições avençadas e da CONTRATADA perceber o valor ajustado na forma e no prazo convencionados.

Parágrafo Segundo - Constituem obrigações da CONTRATANTE:
a) Efetuar o pagamento à CONTRATADA, de acordo com as condições

de preço e prazo estabelecidos nas Cláusulas deste Contrato;
b) Dar à CONTRATADA as condições necessárias à regular execução

do Contrato;

c) Promover, por intermédio do fiscal designado, a fiscalização,
acompanhamento, conferência e avaliação da execução dos serviços
objeto deste Conhato;

d) Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser
solicitados pela CONTRATADA.

Parágrafo Terceiro - Constituem obrigações da CONTRATADA:
a) Prestar a execução dos ser^Tços de acordo com as especificações

constantes nas cláusulas deste Contrato, e em conformidade com os

projetos, memorial descritivo, planilha de serviços, cronograma
físico-financeiro e especificações, com bom acabamento e utilizando
material de primeira qualidade;

b) Fornecer todos os materiais e equipamentos necessários à execução
dos serviços (ferramentas, maquinários e aparelhamento),
responsabilizando-se pela guarda, segurança e proteção de todo o
material e equipamento utilizado, até a conclusão dos serviços;

c) Iniciar os serviços objeto deste Contrato, após o recebimento efetivo,
da ordem de serviço;

d) Atender aos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e
comerciais decorrentes da execução;

e) Manter durante toda a execução do Contrato, em compatibilidade
com as obrigações por ele assumidas, todas as condições de
habilitação e qualificação exigidas na licitação;

f) Apresentar a Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) no início
da execução do Contrato;

g) Providenciar a matricula do objeto deste Contrato junto ao INSS;
h) Apresentar sempre que solicitado, durante a execução do Contrato,

documentos que comprovem estar cumprindo a legislação em vigor
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quanto as obrigações assumidas na licitação, em especial, encargos
sociais, trabalhista, previdenciários, tributários, fiscais e comerciais;

i) Cumprir e fazer cumprir todas as normas regulamentares sobre a
medicina e segurança do trabalho, obrigando seus empregados a
trabalhar com equipamentos individuais de segurança/prevenção
de acidentes de trabalho;

j) Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas
expensas, no total ou em parte, do objeto do contrato em que se
verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução
ou de materiais empregados,

k) Toda e qualquer responsabilidade criminal, civil e administrativa
pela prestação dos serviços objeto do presente contrato caberá única
e exclusivamente a CONTRATADA.

CLÁUSULA OITAVA
DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS PARA O CASO DE
INADIMPLEMENTO CONTRATUAL

Parágrafo Primeiro - À CONTRATADA serão aplicadas multas pela
CONTRATANTE a serem apuradas na forma a saber: pela inexecução total ou
parcial do contrato ou instrumento equivalente e pelo descumprimento das normas e
legislação pertinentes à execução do objeto contratual que acarrete a rescisão do
contrato, o Município de Planalto, poderá, ainda, garantida a prévia defesa, aplicar à
empresa contratada as sanções previstas no art. 87 da Lei n" 8.666/93, sendo que em
caso de multa esta corresponderá a 10% (dez por cento) sobre o valor do contrato.

Parágrafo Segundo - Pelo retardamento da execução do contrato,
quando não mantiver a proposta, falhar ou fraudar no fornecimento do objeto
adquirido, comportar-se de modo inidôneo, fizer declaração falsa ou cometer fraude
fiscal, garantindo o direito prévio da citação e da ampla defesa, ficará impedido de
licitar e contratar com a administração, pelo prazo de até 02 (dois) anos, enquanto
perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a
reabilitação perante o Município de Planalto.
CLÁUSULA NONA
DA RESCISÃO

O presente Contrato poderá ser rescindido caso ocorram quaisquer dos fatos
elencados no art. 78 e seguintes da Lei n°. 8.666/93.
Parágrafo Único - A CONTRATADA reconhece os direitos da CONTRATANTE,
em caso de rescisão administrativa prevista no art. 77, da Lei n°. 8.666/93.
CLÁUSULA DÉCIMA

DA VIGÊNCIA DO CONTRATO
O prazo de vigência do presente contrato até 31/12/2016.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA
DA CESSÃO DO CONTRATO E SUBCONTRATAÇÃO
A CONTRATADA não poderá ceder o presente Contrato a nenhuma pessoa física
ou jurídica, sem autorização prévia, por escrito, da CONTRATANTE e anuência
expressa da Contratante.
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CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA

DOS CASOS OMISSOS

Os casos omissos serão dirimidos de comum acordo entre as partes, com base na
Lei n". 8.666/93, e dos princípios gerais de direito.
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA
DO FORO

As partes contratantes ficam obrigadas a responder pelo cumprimento deste
termo, perante o Foro da Comarca de Capanema-Pr. Não obstante qualquer
mudança de domicilio da CONTRATADA que, em razão disso, é obrigada a
manter um representante com plenos poderes para receber notificação, citação
inicial e outras medidas em direito permitidas.

Justas e contratadas, firmam as partes este instrumento em 02 (duas) vias de igual
teor, com as testemunhas presentes no ato, a fim de que produza seus efeitos
legais.

Planalto-Pr., de de

CONTRATANTE CONTRATADA

TESTEMUNHAS:
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PARECER:

Planalto-Pr., 19 de abril de 2016

DE: Assessoria Jurídica

PARA: Prefeito Municipal

Senhor Prefeito,

À apreciação deste Setor Jurídico do processo
administrativo referente a contratação de empresa visando a execução de
pavimentação poliédrica com pedras irregulares, com área total de 2.086 a ser
executado na Rua n° 2 e Rua Silfredo Roos, Distrito de Centro Novo deste Município
de Planalto, Estado do Paraná.

As minutas do Edital de Licitação Convite e do Contrato Administrativo
anexos ao Processo Administrativo encontram-se em consonância com o regido pela
Lei if 8.666, de 21 de junho de 1993, LC 123/2006 de 14 de dezembro de 2006 e
demais legislação aplicável.

PATRI

OAB/PR
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CONVITE 009/2016

1 - PREÂMBULO

1.1—0 município de planalto, estado do PARANÁ, por intermédio da
Comissão Permanente de Licitação designada pela Portaria n° 001/2016, de
04/01/2016, de conformidade com o disposto na Lei n° 8.666, de 21 de junho de
1993, LG 123/2006 de 14 de dezembro de 2006 e demais legislação aplicável, torna
público a realização de procedimento de licitação, na modalidade CONVITE, sob n°
009/2016, do tipo MENOR PREÇO GLOBAL, na data de 29/04/2016, ás 16:00
horas, na Sala de Reuniões da Comissão Permanente de Licitação, localizada na
Praça São Francisco de Assis, n° 1583, Centro, na Cidade de Planalto, no Estado do
Paraná, tendo como objeto a contratação de empresa visando a execução de
pavimentação políédríca com pedras irregulares, com área total de 2.086 M^, a
ser executado na Rua n° 2 e Rua Silfredo Roos, Distrito de Centro Novo deste
Município de Planalto, Estado do Paraná.

1.2 - O recebimento dos Envelopes I, contendo a documentação de Habilitação, e
dos Envelopes II, contendo a Proposta de Preço dos interessados, dar-se-á até às
16:00 horas da data de 29/04/2016, na Sala de Reuniões da Comissão Permanente
de Licitação, localizada à Praça São Francisco de Assis, n° 1583, Centro, na Cidade
de Planalto, no Estado do Paraná.

1.3 - A abertura dos Envelopes I, contendo a documentação de Habilitação, dar-se-á
no endereço indicado no item 1.1. deste Edital, a partir das 16:00 horas do dia
29/04/2016. Havendo a concordância formalmente expressa de todos os
proponentes em renunciar à interposição de recurso da fase de habilitação,
proceder-se-á, na mesma ocasião, a abertura dos Envelopes II, contendo a Proposta
de Preço dos licitantes habilitados.

2 - DO OBJETO

2.1 - A presente licitação tepi por objeto a contratação de empresa visando a
execução de pavimentação poliédrica com pedras irregulares, com área total de
2.086 M^, a ser executado na Rua n° 2 e Rua Silfredo Roos, Distrito de Centro Novo
deste Município de Planalto, Estado do Paraná. Tudo conforme projetos, memorial
descritivo, orçamento quantitativo e cronograma físico-financeiro. Conforme abaixo
segue:

Item Objeto Quant. Unidade Preço
máximo

unitário

Preço
máximo

total

1 Execução de pavimentação poliédrica
com pedras irregulares, com área total
de 2.086 a ser executado na Rua n°

01 UN 71.588.65 71.588,65
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2 e Rua Sllfredo Roos, Distrito de
Centro Novo deste Município de
Planalto, Estado do Paraná.

TOTAL 71.588,65

3 - DO REGIME DE EXECUÇÃO
3.1-0 regime de execução Indireta na modalidade empreitada por preço global.

4 - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
4.1- Para cobertura das despesas decorrentes desta licitação serão utilizados
recursos próprios do Município de Planalto. Proveniente das seguintes DOTAÇÕES

DOTAÇÕES

Ponta da despesa Funcional programática DestInaÇão de recurso
480 051151545215012017480 01000000000
732 06.120.26.782.2601-2030 0.1.00.0000000

5 - DAS CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO
5.1 - Poderão participar, além das empresas convidadas pelo Município de Planalto,
os demais interessados do ramo correspondente ao objeto do presente certame, que
manifestarem seu interesse com antecedência de até 24 horas da apresentação das
propostas.
5.2 - Não poderão participar da presente licitação os interessados que estejam
cumprindo as sanções previstas nos incisos III e IV. do art. 87, da Lei n° 8.666/93.
5.3 - Na presente licitação é vedada a participação de empresas em consórcio e a
representação de mais de uma empresa pelo mesmo representante.

~ 9® (profissionais técnicos) devem visitar o local, para verificação dascondições e dimensão do local da execução do objeto.
5.5 - As visitas deverão ser agendadas diretamente no Departamento de
Engenharia, deste Município de Planalto, ou pelo telefone Oxx 46 3555-8100.
5.6 - As visitas poderão ser realizadas até 24 (vinte e quatro) horas antes da
apresentação das propostas.
5.7 - O Departamento de Engenharia emitirá ATESTADO DE VISITA, que deverá
ser anexado ao Envelope "1" do presente Edital, em conjunto com demais
documentos de habilitação.
5.8 - As empresas beneficiadas da LC 123/2006 deverão apresentar declaração
de enquadramento em regime de tributação para fazer valer o direito de
prioridade, conforme modelo constante no anexo V, no inicio da sessão.
Poderá também ser enviada ainda em um terceiro envelope.

6 - DA FORMA DE APRESENTAÇÃO DOS ENVELOPES "1" e "11" E DA CARTA
DE CREDENCIAMENTO.

6-1 - Os Envelopes I e II, contendo respectivamente a documentação referente à
habilitação e à proposta de preço, deverão ser entregues na data, horário e local
indicados no preâmbulo deste Edital, devidamente fechados, constando das faces o
seguintes dizeres:
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a) CONVITE N° 009/2016
ENVELOPE I - DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO
PROPONENTE:

b) CONVITE N° 009/2016
ENVELOPE 11 - PROPOSTA DE PREÇO
PROPONENTE:
6.2 - A Comissão Permanente de Licitação não acolherá documentação ou
propostas apresentadas em desacordo com o horário, data e local especificados
neste Edital.

6.3 - Caso o proponente encaminhe um representante para acompanhar o
procedimento de licitação, deverá formalizar uma Carta de Credenciamento,
conforme modelo constante no Anexo II deste Edital, que deverá ser entregue à
Comissão Permanente de Licitação no momento da abertura dos Envelopes I.

7 - DA HABILITAÇÃO
snipresas deverão apresentar no ENVELOPE I, os seguintes documentos

originais ou cópia, e deverão estar dentro dos respectivos prazos de validade, os
quais serão examinados pela Comissão Permanente de Licitação:

a) Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de
Serviço (FGTS); ^

b) Prova de regularidade para com a Fazenda Federal, mediante
apresentação de Certidão Negativa De Débitos Relativos Aos Tributos
Federais E A Dívida Ativa Da União, expedida pelo Ministério Da
Fazenda/Secretaria da Receita Federal do Brasil;

c) Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual, mediante
apresentação de Certidão de Regularidade Fiscal, expedida pela
Secretaria de Estado da Fazenda, do domicilio ou sede do proponente ou
outra equivalente, na forma de lei;

d) Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal, mediante
apresentação de Certidão de Regularidade Fiscal, expedida pela
Secretaria de Municipal da Fazenda, do domicilio ou sede do proponente,
ou outra equivalente, na forma de lei;

e) Prova de regularidade para com a Justiça do Trabalho, mediante
apresentação de Certidão de Negativa de Débitos Trabalhistas;

f) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social e última alteração;
g) Prova de inscrição no Cadastro Geral de Contribuintes (CNPJ);
h) Atestado de visita, emitido pelo Departamento de Engenharia de que o

profissional técnico da empresa realizou visita ao local da execução do
objeto;

i) Prova de registro da empresa no Conselho Regional de Engenharia e
Agronomia - CREA e/ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo - CAU;

J) Prova de registro do profissional da empresa no Conselho Regional de
Engenharia e Agronomia — CREA e/ou Conselho de Arquitetura e
Urbanismo - CAU;

k) Declaração de responsabilidade, indicando o responsável pela execução
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dos serviços (anexo VII).
I) Declaração de Idoneidade, conforme o modelo do Anexo III deste Edital.

assinada pelo representante legal da licitante;
m) Declaração de Observância ao Disposto do Inciso XXXIIl do Artigo 7° da

Constituição Federal, conforme o modelo do Anexo IV deste Edital,
assinada pelo representante legal da licitante.

8 - DA PROPOSTA

8.1- A proposta de preços - Envelope II - deverá ser apresentada em envelope
fechado, devidamente assinada pelo proponente ou seu representante legal,
redigida em português, de forma clara, sem emendas, rasuras ou entrelinhas nos
campos que envolverem valores, quantidades e prazos, deverá ser elaborada
considerando as condições estabelecidas neste edital, conforme anexo I (modelo de
proposta).

a) O preço deverá incluir todas as despesas necessárias para a execução do
objeto da presente licitação.

b) O prazo de validade da proposta mínima de 60 (sessenta) dias, que será
contado a partir da data da entrega da proposta. Na contagem do prazo
excluir-se-á o dia de início e incluir-se-á o dia do vencimento.

8.2 - O preço do objeto do presente certame, deverá respeitar o preço máximo
fixado no item 11 (do preço máximo) deste Edital.
8.3 - O preço válido na data da abertura da licitação, deverá ser cotado em Real.
8.4 - Deverá ainda fazer parte integrante da proposta de preço, orçamento
quantitativo e cronograma físico-financeiro.

9 - DO PROCEDIMENTO

9.1- Após o horário fixado para a entrega dos envelopes, nenhum outro, sob nenhum
pretexto, será recebido.
9.2- Serão abertos os envelopes I, contendo a documentação relativa á habilitação
dos proponentes e procedida a sua apreciação.
9.3- Serão considerados inabilitados os proponentes que não apresentarem os
documentos exigidos no item 07 (da habilitação) deste edital.
9.4- Os envelopes II, contendo proposta de preços, serão devolvidos fechados aos
proponentes inabilitados.
9.5- Será verificada a conformidade de cada proposta com os requisitos exigidos no
item 8 (da proposta) deste edital, promovendo-se a desclassificação das propostas
desconformes ou incompatíveis.
9.6- Julgamento e classificação das propostas de acordo com o estabelecido no item
10 (do critério de julgamento) deste edital.
9.7 - Os licitantes logo após a abertura dos Envelopes "2" contendo a proposta
de preço, serão classifícados pela ordem inversa dos valores oferecidos, e
nesta oportunidade os LICITANTES que se apresentaram como beneficiários
da LC 123/2006, tem a oportunidade de cotejar seus preços com os demais
licitantes não beneficiários da mesma lei, para reformularem suas ofertas para
a situação de menor preço, e, assim, ser classificado em primeiro lugar.
9.8 - Os beneficiários da Lei 123/2006, caso sua proposta se situe no intervalo
até 10% (dez por cento) de menor preço de licitante não beneficiário da mesma
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LC 123/2006, podem reformular no ato a sua proposta de preço para outro de
menor valor caracterizando desempate legal. O empate do valor da proposta já
decide a classificação a favor da empresa beneficiária da LC 123/2006.

10- DO CRITÉRIO DE JULGAMENTO
10.1- Dentre as propostas dos proponentes considerados habilitados, serão
classificadas as propostas pela ordem crescente dos preços apresentados,
considerando-se vencedor o proponente que apresentar o MENOR PREÇO
GLOBAL, respeitando o critério de aceitabilidade dos preços, fixados no item 11
(preço máximo) deste edital.
10.2- Será desclassificada a proposta de preços que ultrapassar o valor máximo
estipulado no Item 11 (preço máximo) deste edital.
10.3- Será desclassificada ainda a proponente que deixar de cotar quaisquer
dos itens ou alterar quantidade constante do orçamento quantitativo.
10.4- Não serão consideradas vantagens não previstas neste ato convocatório ou
qualquer oferta sobre propostas de outros concorrentes.
10.5 - Havendo empate entre duas ou mais propostas, a classificação se fará
por sua situação Jurídica de empresa beneficiária da LC 123/2006, diversa das
demais e por sorteio, caso forem da mesma categoria jurídica e fiscal, no
mesmo ato público de abertura das propostas no qual os proponentes devem
estar presentes.
10.6 - Os classificados com o menor preço, ou o classificado que se enquadre
na condição de beneficiário da LC 123/2006.

11 - DO PREÇO MÁXIMO
11.1-0 preço máximo para a licitação importa em R$ 71.588,65 (setenta e um mil,
quinhentos e oitenta e oito reais e sessenta e cinco centavos).

12 - DA EXECUÇÃO/FISCALIZAÇÃO
12.1 - Ficará a cargo do Departamento de Engenharia do Município de Planalto o
acompanhamento e fiscalização da obra.
12.2 - A empresa contratada responsabilizar-se-á pela perfeita execução do objeto,
bem como a substituir ou complementar os materiais e serviços em desacordo!
devendo obedecer rigorosamente os projetos, memorial descritivo, orçamento
quantitativo e cronograma físico-financeiro.

13 - DO PRAZO DE EXECUÇÃO E ENTREGA DO OBJETO
13.1- O prazo máximo para execução do objeto da presente licitação será de 150
(cento e cinqüenta) dias, e serão contados a partir da data fixada para início na
respectiva Ordem de Serviços, emitida pelo Departamento de Engenharia do
Município de Planalto.
13.2- O prazo de vigência do Contrato será até 31/12/2016.

14 - DA HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
14.1 - Homologado e adjudicado o objeto da presente licitação, o Município de
Planalto convocará o adjudicatáho para assinar o termo de contrato em até 05
(cinco) dias úteis, sob pena de decair o direito à contratação, sem prejuízo das



•Çí.*NÃitÇ

município de planalto
CNPIN" 76.460.526/0001-16

Praça São Francisco de Assis, 1583 - CEP: 85.750-000
e-mail: planalto@rline,com.hr

Fone: (046) 3555-8100 - Fax: (46) 3555-8101
PLANALTO_^ - PARANÁ

sanções previstas no art. 81, da Lei n° 8.666/93.
14.2 — O Município de Planalto, quando o convocado não assinar o contrato no
prazo e condições estabelecidos neste Edital, poderá convocar os proponentes
remanescentes, na ordem de classificação, para fazê-lo em igual prazo e nas
mesmas condições propostas pelo primeiro classificado, inclusive quanto aos
preços, ou revogar a licitação, independentemente da cominaçâo prevista no art 81
da Lei n° 8.666/93. ' '

15- DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
15.1- Pela inexecução total ou parcial a proponente ficará suspensa
temporariamente de participar em licitação e de contratar com a administração pelo
prazo de até 02 (dois) anos.
15.2- À CONTRATADA serão aplicadas multas pela CONTRATANTE a serem
apuradas na forma a saber; de 10% (dez por cento) do valor total do Contrato,
quando a CONTRATADA por ação omissão ou negligência, infringir qualquer das
obrigações estipuladas no instrumento contratual.

16- DOS TERMOS ADITIVOS
16.1 - Serão incorporados ao contrato, mediante TERMOS ADITIVOS, qualquer
modificação que venha a ser necessária durante sua vigência, decorrente das
obrigações assumidas pela contratada, alterações nas especificações quantitativas e
qualitativas ou prazos dos serviços prestados a contratante.

17- DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTOS
17.1- O representante do Município de Planalto, especialmente designado para
acompanhar e fiscalizar a execução do contrato efetuará medições e analisará o
avanço físico real dos serviços executados e o cronograma e verificado o exato
cumprimento das obrigações do contrato no período da medição, quanto a
quantidade, qualidade e ao prazo previsto para execução. Medida e atestada a
execução dos serviços, a contratada poderá emitir a correspondente nota fiscal.
17.2- Os pagamentos serão efetuados conforme medição efetuada pelo
Representante do Município de Planalto, e em até 15 (quinze) dias após o
recebimento da respectiva nota fiscal.

18- DOS ANEXOS DO EDITAL
18.1- Compõem esta Convocação Geral, além das condições especificas
constantes do corpo do instrumento, os seguintes documentos:

a) Anexo I — Modelo de Proposta;
b) Anexo II — Modelo de Carta de Credenciamento;
c) Anexo III — Modelo de Declaração de Idoneidade;
d) Anexo IV - Modelo de Declaração de Observância ao Disposto do inciso

XXXIII do Artigo 7° da Constituição Federal;
e) Anexo V- Modelo de declaração de enquadramento de ME ou EPP;
f) Anexo VI - Modelo de Termo de Renúncia;
g) Anexo VII - Modelo de Declaração de responsabilidade;
h) Minuta de Contrato;
i) Projetos, memorial descritivo, orçamento quantitativo e cronograma físico-
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financeiro.

19- DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
19.1- O Prefeito Municipal poderá até a data da celebração do contrato ou
homologação, desclassificar por despacho fundamentado a Empresa vencedora, se
houver prova de qualquer fato ou circunstância anterior ou posterior ao julgamento
da licitação que desabone a sua idoneidade, capacidade técnica, administrativa e
financeira, sem que caiba à empresa vencedora nenhuma indenização ou
ressarcimento.

19.2 - Reserva-se ao Prefeito Municipal o direito de revogar ou anular a presente
licitação em seu todo ou parcialmente, sem que assista aos licitantes o direito de
reembolso desde que haja razões de conveniência administrativa ou interesse
público.
19.3 - Os interessados que tiverem dúvidas na interpretação deste Edital, serão
atendidos pelo Departamento de Licitações em horário de expediente.

Planalto-Pr., 19 de abril de 2016

IWARmN FERNANDO KUHN
prefeito Municipal
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CONVITE N° 009/2016

ANEXO II - CARTA DE CREDENCIAMENTO

RAZÃO SOCIAL:

CNPJ N°

ENDEREÇO FONE:.

MUNICÍPIO: EST.

Credenciamos o(a) Sr. (a).

portador(a) da cédula de identidade sob n^

e CPF sob n°

A participar do procedimento licitatório, sob a modalidade de CONVITE N°

009/2016, instaurado pelo Município de Planalto, na qualidade de

representante legal da empresa, com poderes para representar a empresa,

elaborar a proposta, oferecer lances, assinar atas, interpor de recurso e

praticar todos os demais atos que se fizerem necessários.

Por ser a expressão da verdade, firmamos a presente

Local e data

NOME:

RG/CPF

CARGO



ííxsrcí?

município de planalto

CNPJN° 76.460.526/0001-16
Praça São Francisco de Assis, 1583 - CEP: 85.750-000

e-mail: planalto@rline.com.hr
Fone: (046) 3555-8100 - Fax: (46) 3555-8101

PLANALTO - PARANÁ

CONVITE N® 009/2016

ANEXO III - DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE

RAZÃO SOCIAL:

CNPJ N°

ENDEREÇO FONE:,

MUNICÍPIO: EST.

Declaramos para os fins de direito, na qualidade de

proponente do procedimento licitatório, sob a modalidade de CONVITE N°

009/2016, instaurado pelo Município de Planalto, que não fomos declarados

inidôneos para licitar ou contratar com o Poder Público, em qualquer de

suas esferas.

Por ser a expressão da verdade, firmamos a presente.

Local e data / /

NOME:

RG/CPF

CARGO
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CONVITE N® 009/2016

ANEXO IV - DECLARAÇÃO DE OBSERVÂNCIA AO DISPOSTO
DO INCISO XXXIII DO ARTIGO l"" DA CONSTITUIÇÃO
FEDERAL

PROPONENTE:

CNPJ N°

ENDEREÇO FONE:.

MUNICÍPIO: EST.

A proponente abaixo assinada, participante da licitação

modalidade de CONVITE N° 009/2016, por seu representante, declara, na

forma e sob as penas impostas pela Lei n° 8.666/93, de 21 de junho de 1993

e demais legislação pertinente, que, nos termos do § 6° do artigo 27 da Lei n°

6.544, de 22 de novembro de 1989, encontra-se em situação regular perante

o Ministério do Trabalho, no que se refere à observância do disposto no

inciso XXXIII do artigo 7° da Constituição Federal.

Por ser a expressão da verdade, firmamos a presente.

Local e data / /

NOME:

RG/CPF

CARGO
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CONVITE N° 009/2016

ANEXO V - Declaração de enquadramento em regime de
tributação de Micro Empresa ou Empresa de Pequeno Porte
(na hipótese do licitante ser uma ME ou EPP)

RAZÃO SOCIAL:

CNPJ N°

ENDEREÇO.

MUNICÍPIO:

.FONE:_

EST.

O representante legal da empresa.

na qualidade de Proponente do
procedimento licitatório sob a modalidade de CONVITE N° 009/2016,
instaurado pelo Município de Planalto, declara para todos os fins de direito
que estou(amos) sob o regime de microempresa ou empresa de pequeno
porte, para efeito do disposto na Lei Complementar 123, de 14 de dezembro
de 2006.

Por ser a expressão da verdade, firmamos a presente.

Local e data

NOME;

RG/CPF

CARGO
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CONVITE N° 009/2016

ANEXO VI - TERMO DE RENÚNCIA

RAZÃO SOCIAL;.

CNPJ N°

ENDEREÇO FONE:.

MUNICÍPIO: EST.

O representante legal da empresa.

na qualidade de Proponente do
procedimento licitatório sob a modalidade de CONVITE N° 009/2016,
instaurado pelo Município de Planalto, declara na forma e sob as penas
impostas pela Lei n° 8.666/93, de 21 de junho de 1993, obrigando a
empresa que representa, que não pretende recorrer da decisão da Comissão
de Licitação, que julgou os documentos de habilitação, renunciando, assim,
expressamente, ao direito de recurso da fase habilitatória e ao prazo
respectivo, e concordando, em conseqüência, com o curso do procedimento
licitatório, passando-se ã abertura dos envelopes de proposta de preço dos
proponentes habilitados.

Por ser a expressão da verdade, firmamos a presente.

Local e data

NOME:

RG/CPF

CARGO
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CONVITE N° 009/2016

ANEXO VII - DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA

RAZÃO SOCIAL:

CNPJ N°

ENDEREÇO.

MUNICÍPIO:

.FONE:_

EST.

Declaramos conforme solicitado no edital em epígrafe que

o responsável técnico referente a execução dos serviços, caso venhamos a

vencer a referida licitação é:

NOME ESPECIALIDADE CREA/CAU

N°

ASSINATURA

Declaramos, outrossim, que o(s) profissional(is) acima
relacionado(s) pertence(m) ao nosso quadro técnico de profissionais.

Por ser a expressão da verdade, firmamos a presente

Local e data

NOME:

RG/CPF

CARGO
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DECLARAÇÃO DE RECEBIMENTO
EDITAL CONVITE N® 009/2016

EMPRESA:

CNPJ N°:

ENDEREÇO:

CIDADE: ESTADO:

Declara o recebimento do edital CONVITE N° 009/2016 e anexos

I,II,III,IV,V,VI,VII, Minuta de Contrato, projetos, memorial descritivo,
orçamento quantitativo e cronograma físico-financeiro, pertinente a
execução de pavimentação poliédrica com pedras irregulares, com área
total de 2.086 M^, a ser executado nas Ruas Rua n° 2 e Rua Silfredo
Roos, Distrito de Centro Novo deste Município de Planalto, Estado do
Paraná.

Planalto-Pr de de

NOME:

RGN'':

ASSINATURA:
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MINUTA DE CONTRATO ADMINISTRATIVO
DE EXECUÇÃO DE OBRA N° ...V2016

CONVITE N° ..../2016

Contrato de execução de obra que entre si fazem o Município de
Planalto e a empresa ^ na forma abaixo.

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE PLANALTO, pessoa jurídica de direito Público
Interno, com sede à Praça São Francisco de Assis, 1583, inscrito no CNPJ n°
76.460.526/0001-16, neste ato devidamente representado pelo Prefeito Municipal,
senhor MARLON FERNANDO KUHN, em pleno exercício de seu mandato e
funções, brasileiro, casado, residente e domiciliado neste Município de Planalto,
Estado do Paraná, portador da Cédula de Identidade RG n° 3.031 944-3 e do CPF/MF
sob n^ 643.844.469-34.

CONTRATADA: devidamente
inscrita no CNPJ sob n.^ com sede à

, na Cidade de

/ neste ato representado pelo Administrador(a) o Sr.(a).
brasileiro(a), comerciante, portador(a) do RG n.°
' ^ *^0 CPF sobn° residentee

domiciliado(a), na Cidade de
CLÁUSULA PRIMEIRA

DO OBJETO
O presente contrato tem por objeto a contratação de empresa visando a

execução de pavimentação poliédrica com pedras irregulares, com área total de 2.086
M2, a ser executado na Rua rf 2 e Rua Silfredo Roos, Distrito de Centro Novo deste
Município de Planalto, Estado do Paraná. Tudo conforme projetos, memorial
descritivo, orçamento quantitativo e cronograma físico-financeiro. Conforme abaixo

Item Objeto

1  Execução de pavimentação
poliédrica com pedras irregulares,
com área total de 2.086 M^, a ser
executado na Rua rf 2 e Rua

Silfredo Roos, Distrito de Centro
Novo deste Município de Planalto,
Estado do Paraná.

TOTAL

Quant. Unidade Preço

unitário

Preço

total
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Parágrafo Único - Integram e completam o presente Termo Contratual,
para todos os fins de direito, obrigando as partes em todos os seus termos, as
condições expressas no edital, atos convocatórios, projetos, memorial descritivo,
planilha de serviços, cronograma físico-financeiro, especificações, proposta da
licitante, parecer de julgamento, ordem de serviços, legislação pertinente à espécie

CLÁUSULA SEGUNDA
REGIME DE EXECUÇÃO/FISCALIZAÇÃO
Execução do presente Contrato dar-se-á sob a forma de execução

indireta na modalidade de empreitada por preço global.
Parágrafo Primeiro - A empresa responsabiliza-se pela perfeita

execução do objeto, bem como a substituir ou complementar materiais e serviços em
desacordo, devendo obedecer rigorosamente os projetos, memorial descritivo,
planilha de serviços e cronograma físico-financeiro.

Parágrafo Segundo - A fiscalização do objeto ora contratado ficará a
cargo do Departamento de Engenharia do Município de Planalto.

CLÁUSULA TERCEIRA
DO VALOR

Pela execução do objeto ora contratado, a CONTRATANTE, pagará a
CONTRATADA o valor de R$ ( ), daqui por diante denominado
"VALOR CONTRATUAL".

CLÁUSULA QUARTA
DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTOS
Parágrafo Primeiro - O representante do Município de Planalto,

designado para acompanhar e fiscalizar a execução do contrato efetuará medições e
analisará o avanço físico real dos serviços executados e o exato cumprimento das
obrigações do contrato no período da medição, quanto a quantidade, qualidade e ao
prazo previsto para execução. Medida e atestada a execução dos serviços, a
contratada poderá emitir a correspondente nota fiscal.

Parágrafo Segundo - Os pagamentos serão efetuados conforme
medição efetuada pelo Representante do Município de Planalto, e em até 15 (quinze)
dias após o recebimento da respectiva nota fiscal.

Parágrafo Terceiro - Os pagamentos decorrentes da execução do objeto
correrão por conta dos recursos próprios do Município de Planalto. Proveniente das
seguintes DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS:

Conta da despesa Funcional programática Destinação de recurso
480 05.115.15.452.1501-2017 0.1.00.0000000

732 06.120.26.782.2601-2030 0.1.00.0000000

CLÁUSULA QUINTA
DOS PRAZOS

O prazo máximo para a execução e entrega do objeto do presente
Contrato é de 150 (cento e cinqüenta) dias corridos, contados a partir da data fixada
para seu imcio com a respectiva Ordem de Serviços a ser expedida pelo
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Departamento de Engenharia, podendo ser prorrogado, a critério da Administração
nas condições previstas em lei.

CLÁUSULA SEXTA
DOS TERMOS ADITIVOS

Serão incorporados a este contrato, mediante TERMOS ADITIVOS,
qualquer modificação que venha a ser necessária durante a sua vigência, decorrente
das obrigações assumidas pela CONTRATADA, alterações nas especificações
quantitativas e qualitativas ou prazos dos serviços prestados a CONTRATANTE

CLÁUSULA SÉTIMA
DOS DIREITOS E RESPONSABILIDADES DAS PARTES
Parágrafo Primeiro - Constituem direitos da CONTRATANTE receber o objeto deste Contrato nas

condições avençadas e da CONTRATADA perceber o valor ajustado na forma e no prazo convencionados.

Parágrafo Segundo - Constituem obrigações da CONTRATANTE:
a) Efetuar o pagamento à CONTRATADA, de acordo com as condições

de preço e prazo estabelecidos nas Cláusulas deste Contrato;
b) Dar à CONTRATADA as condições necessárias à regular execução

do Contrato;

c) Promover, por intermédio do fiscal designado, a fiscalização,
acompaniiamento, conferência e avaliação da execução dos serviços
objeto deste Contrato;

d) Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser
solicitados pela CONTRATADA.

Parágrafo Terceiro - Constituem obrigações da CONTRATADA:
a) Prestar a execução dos serviços de acordo com as especificações

constantes nas cláusulas deste Contrato, e em conformidade com os
projetos, memorial descritivo, planilha de serviços, cronograma
físico-financeiro e especificações, com bom acabamento e utilizando
material de primeira qualidade;

b) Fornecer todos os materiais e equipamentos necessários à execução
dos serviços (ferramentas, maquinários e aparelhamento),
responsabilizando-se pela guarda, segurança e proteção de todo o
material e equipamento utilizado, até a conclusão dos serviços;

c) Iniciar os serviços objeto deste Contrato, após o recebimento efetivo,
da ordem de serviço;

d) Atender aos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e
comerciais decorrentes da execução;

e) Manter durante toda a execução do Contrato, em compatibilidade
com as obrigações por ele assumidas, todas as condições de
habilitação e qualificação exigidas na licitação;

f) Apresentar a Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) no im'cio
da execução do Contrato;

g) Providenciar a matricula do objeto deste Contrato junto ao INSS;
h) Apresentar sempre que solicitado, durante a execução do Contrato,

documentos que comprovem estar cumprindo a legislação em vigor
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quanto as obrigações assumidas na licitação, em especial, encargos
sociais, trabalhista, previdenciários, tributários, fiscais e comerciais;

i) Cumprir e fazer cumprir todas as normas regulamentares sobre a
medicina e segurança do trabalho, obrigando seus empregados a
trabalhar com equipamentos individuais de segurança/prevenção
de acidentes de trabalho;

j) Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas
expensas, no total ou em parte, do objeto do contrato em que se
verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução
ou de materiais empregados,

k) Toda e qualquer responsabilidade criminal, civil e administrativa
pela prestação dos serviços objeto do presente contrato caberá única
e exclusivamente a CONTRATADA.

CLÁUSULA OITAVA
DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS PARA O CASO DE
INADIMPLEMENTO CONTRATUAL

Parágrafo Primeiro - À CONTRATADA serão aplicadas multas pela
CONTRATANTE a serem apuradas na forma a saber: pela inexecução total ou
parcial do contrato ou instrumento equivalente e pelo descumprimento das normas e
legislação pertinentes à execução do objeto contratual que acarrete a rescisão do
contrato, o Município de Planalto, poderá, ainda, garantida a prévia defesa, aplicar à
empresa contratada as sanções previstas no art. 87 da Lei rf 8.666/93, sendo que em
caso de multa esta corresponderá a 10% (dez por cento) sobre o valor do contrato.

Parágrafo Segundo - Pelo retardamento da execução do contrato,
quando não mantiver a proposta, falhar ou fraudar no fornecimento do objeto
adquirido, comportar-se de modo inidôneo, fizer declaração falsa ou cometer fraude
fiscal, garantindo o direito prévio da citação e da ampla defesa, ficará impedido de
licitar e contratar com a administração, pelo prazo de até 02 (dois) anos, enquanto
perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a
reabilitação perante o Município de Planalto.
CLÁUSULA NONA
DA RESCISÃO

O presente Contrato poderá ser rescindido caso ocorram quaisquer dos fatos
elencados no art. 78 e seguintes da Lei n". 8.666/93.
Parágrafo Único - A CONTRATADA reconhece os direitos da CONTRATANTE,
em caso de rescisão administrativa prevista no art. 77, da Lei n°. 8.666/93.
CLÁUSULA DÉCIMA
DA VIGÊNCIA DO CONTRATO
O prazo de vigência do presente contrato até 31/12/2016.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA
DA CESSÃO DO CONTRATO E SUBCONTRATAÇÃO
A CONTRATADA não poderá ceder o presente Contrato a nenhuma pessoa física
ou jurídica, sem autorização prévia, por escrito, da CONTRATANTE e anuência
expressa da Contratante.



' %A5ÃL?è^'

município de PLANALTO
CNPJN" 76.460.526/0001-16

Praça São Francisco de Assis, 1583 - CEP: 85.750-000
e-mail: planalto@rline.com.br

Fone: (046) 3555-8100 - Fax: (46) 3555-8101
PLANALTO - PARANÁ

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA
DOS CASOS OMISSOS

Os casos omissos serão dirimidos de comum acordo entre as partes, com base na
Lei n". 8.666/93, e dos princípios gerais de direito.
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA
DO FORO

As partes contratantes ficam obrigadas a responder pelo cumprimento deste
termo, perante o Foro da Comarca de Capanema-Pr. Não obstante qualquer
mudança de domicilio da CONTRATADA que, em razão disso, é obrigada a
manter um representante com plenos poderes para receber notificação, citação
inicial e outras medidas em direito permitidas.

Justas e contratadas, firmam as partes este instrumento em 02 (duas) vias de igual
teor, com as testemunhas presentes no ato, a fim de que produza seus efeitos
legais.

Planalto-Pr., de de

CONTRATANTE CONTRATADA

TESTEMUNHAS:



25/04/2016 Gmail-CONVITE 009/2016

G^rnSll caria mombach <carla.pre1i@gmali.com>

CONVITE 009/2016
1 mensagem

caria mombach <carla.pref@gmail.com> 25 de abril de 2016 10:38
Para: "anaclaudla.fiscaltovo@riine.com.br <anaclaudia.fiscaltoVo@rline.com.br>

Carla Fatima Mombach Sturm

Departamento de Licitações
Município de Planalto - Pr.

2 anexos

^ EDITAL.docx
^ 942K

□ Proposta.esl
1

https://mail.google.com/mail/?ui=2&lk=f240cla9afd&view=pt&search=sent&th=1544da4e74ce3f9b&siml=1544cla4e74ce3f9b 1/1



25/04/2016 Gmail - CONVITE 009/2016

M Gmail caria mombach <carla.pref@gmafl.com>

CONVITE 009/2016
1 mensagem

caria mombach <carla.pref@gmaíl.com> 25 de abril de 2016 08:30
Para: "colussitlctac@brturbo.com.br" <colussitictac@brturbo.com.br>

Caria Fatima Mombach Sturm

Departamento de Licitações
Município de Planalto - Pr.

EDITAL.docx

942K

v^/

https;//mail.gocigle.com/mall/?ui=2&lk=f240da9afd&vlew=pt&search=sent&th= 1544d2eef60b5fbb&síml= 1544ci2eef60b5fbb 1/1



25/04/2016 Gmail - CONVITE 009/2016

Gmail caria mombach <carla.prefi@gmaii.com>

CONVITE 009/2016
1 mensagem

caria mombach <caiia.pref@gmail.com> 25 de abril de 2016 08:29
Para: silvia Leticia Steffens da Rosa <cawsilvia@hotmail.com>

Carla Fatima Mombach Sturm

Departamento de Licitações
Município de Planalto - Pr.

EDITAL.docx

942K

htlps://mall.google.com/mail/?ui=2&ik=K40da9afd&vlew=pt&search=sent&th= 1544d2e80465995e&slml=1544d2e80465995e 1/1
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município de planalto

CNPJN" 76.460.526/0001-16
Praça São Francisco de Assis, 1583 - CEP: 85.750-000

e-mail: planalto@rline.com.hr
Fone: (046) 3555-8100 - Fax: (46) 3555-8101

PLANALTO - PARANÁ

DECLARAÇÃO DE RECEBIMENTO

EDITAL CONVITE N9 009/2016

CAW - SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM LTDA - EPP.

ESTRADA VELHA CHÁCARA PEDREIRA KM 48 - PLANALTO - PR

CNPJ: 04.726.528/0001-01 FONE/FAX: (46) 3555-1549

caw@wln.coin.br

Declara o recebimento do edital CONVITE N° 009/2016 e anexos

IJI,III,IV,V,VI,VII, Minuta de Contrato, projetos, memorial
descritivo, orçamento quantitativo e cronograma físico-financeiro,
pertinente a execução de pavimentação poliédrica com pedras
irregulares, com área total de 2.086 M^, a ser executado nas Ruas
Rua n° 2 e Rua Silfredo Roos, Distrito de Centro Novo deste
Município de Planalto, Estado do Paraná.

Planalto-Pr.25 de.Abril de .2016

Silvia Leticia Steffens da Rosa

RG: 5.976.116-1

•04.726.528/0001-OT'
CAW - SERVIÇOS DE
TERRAPLENAGEM

LTDA - EPP

Eitrida Valha Chácara Pedreira. Km 49

LI"' t Cidade - 85750*000 - Planalic •



município de planalto

CJVP/N^ 76.460.526/0001-16
Praça São Francisco ãe Assis^ 1583 - CEP: 85.750-000

e-mail: pIanaIto@rline.com.br
Fone: (046) 3555-8100 - Fax: (46) 3555-8101

PLANALTO - PARANÁ

DECLARAÇÃO DE RECEBIMENTO
EDITAL CONVITE N° 009/2016

RAZÃO SOCIAL; EMPREITEIRA DIEFEMBAGH LTDA

CNPJ N°: 14.035.039/0001-59

ENDEREÇO: RUA CURITIBA N° 650. CENTRO FONE (46) 8828 - 4900

MUNICÍPIO: PLANALTO EST. PARANÁ

Declara o recebimento do edital CONVITE N° 009/2016 e anexos 1,11,III,IV,V,VI,VII,

Minuta de Contrato, projetos, memorial descritivo, orçamento quantitativo e

cronograma físico-financeiro, pertinente a execução de pavimentação poliédrica com

pedras irregulares, com área total de 2.086 M^, a ser executado nas Ruas Rua n° 2 e

Rua Silfredo Roos, Distrito de Centro Novo deste Município de Planalto, Estado do

Paraná.

Planalto/PR 25 de Abril de 2016

NOME: Marlise Diefembach

RG N°: 3.418.568-9 SSFVP

ASSINATURA:

R4.035.039/0001-59l
EMPREITEIRA DIEFEMBACH

LTDA - ME

RUA CURITIBA. 650
CENTRO

I  85750-000 - PLANALTO - PR J



município de planalto

CNPJN" 76.460.526/0001-16
Praça São Francisco deAssis^ 1583 - CEP: 85.750-000

e-mail: planalto@r1ine.com.br
3555-8100 - Fax: (46) 3555-8101

PLANALTO - PARANÁ

CONVITE N° 009/2016

ANEXO II - CARTA DE CREDENCIAMENTO

RAZÃO SOCIAL: EMPREITEIRA DIEFEMBACH LTDA - ME

CNPJN°: 14.035.039/0001-59

ENDEREÇO: RUA CURITIBA, N° 650/ CENTRO PLANALTO/PR

FONE: (46) 8828-4900

MUNICÍPIO: PLANALTO EST.: PARANÁ

Credenciamos o Sr. Neri Diefembach, portador da cédula de

identidade sob n° 5.991.966-0 e CPF sob n° 857.972.869-04. A participar do

procedimento licitatório, sob a modalidade de CONVITE N° 009/2016,

instaurado pelo Município de Planalto, na qualidade de representante legal

da empresa, com poderes para representar a empresa, elaborar a proposta,

oferecer lances, assinar atas, interpor de recurso e praticar todos os demais

atos que se fizerem necessários.

Por ser a expressão da verdade, firmamos a presente

Planalto/PR 29 de Abril de 2016

NOME: Mariise Diefembach

RG: 3.418.568-9 sW/PR /CPF: 524.359.549/72
CARGO: Sócia Administradora

^4.035.039/0001-59!
empreiteira diefembach

t-TDA. - ME

rua CURITIBA, 650
■  CENTROL „ ®5750-000 - PLANALTO - pR ̂



município de planalto

CNPJN" 76.460.526/0001-16
Praça São Francisco deAssis^ 1583 - CEP: 85.750-000

e-mail: planaIto@rline.com.br
Fone: (046) 3555-8100 - Fax: (46) 3555-8101

PLANALTO - PARANÁ

CONVITE N° 009/2016

ANEXO V - Declaração de enquadramento em regime de tributação de Micro
Empresa ou Empresa de Pequeno Porte (na hipótese do licitante ser uma ME
ou EPP)

RAZÃO SOCIAL: EMPREITEIRA DIEFEMBACH LTDA - ME

CNPJ N°: 14.035.039/0001-59

ENDEREÇO: RUA CURITIBA. N° 650/ CENTRO PLANALTO/PR

FONE: (46) 8828-4900

MUNICÍPIO: PLANALTO EST.: PARANÁ

O  representante legal da empresa EMPREITEIRA

DIEFEMBACH LTDA - ME na qualidade de Proponente do procedimento licitatório

sob a modalidade de CONVITE N° 009/2016, instaurado pelo Município de Planalto,

declara para todos os fins de direito que estou(amos) sob o regime de microempresa

ou empresa de pequeno porte, para efeito do disposto na Lei Complementar 123. de

14 de dezembro de 2006.

Por ser a expressão da verdade, firmamos a presente.

Planalto/PR 29 de Abril de 2016

NOME: Maftriise Diefembacr

RG: 3.418.568-9 SSpVpR /CPF: 524.359.549/72

CARGO: Sócia Administradora

114.035.039/0001-59I
EMPREITEIRA DIEFEMBACH

LTDA. - ME

RUA CURITIBA. 650
CENTRO

I  85760-000 - PLANALTO - PR 1
TSz
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CERTIDÃO SIMPLIFICADA Páqina: 001/ 001

certificamos que as Informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comerciai e sâo vigentes
na data da sua expedição. -
'Nõme"Êmpresarial
empreiteira DIEFEMBAÇH LTDA - ME

Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA —
CNPJ r^vS

rro7t2s;5r ,4.035.039,0001-69 27,07,2011 .
Data de Arquivamento do

Ato Constitutivo

27/07/2011

Data de Início

de Atividade

01/08/2011

Tnd^o Completo (Logradouro, N" e Complemento. Bairro. Cidade. UF. CEP)
RUA Curitiba. 650. CENTRO. PLANALTO. PR, 85.750.000
Objeto Social
- SERVIÇOS DE CALÇAMENTO DE RUAS; E
. PRODUÇÃO DE PEDRAS PARA CALÇAMENO DE RUAS.

Capital: R$ 200.000.00 MIci Capital: R$ 200.000.00Micr

(DUZENTOS MIL REAIS)

oempresa ou

Empresa de Pequeno Porte
(Lei n" 123/2006)

Prazo de Duração

Capital Integralizado: R$
(DUZENTOS MIL REAIS)

200.000,00Microempresa

Indeterminado

Administrador XXXXXXXXXX

^garbcip^^ !r° Administrador ^
180 000 00 SOCIO Administrador XXXXXXX>

MARLISE DIEFEMBAÇH
524.359.549-72 on nnn nn «iOClO - XXXXXXXJ

OLGA HUBNER DIEFEMBAÇH ^ 20.000.00 SOCIO
934.299.409-15 ^ 1

Último Arquivamento Situação
cata: 18,09,2015 Número: 20165722700 REGISTRO ATIVO
Ato: ALTERAÇÃO Status

Situação

REGISTRO ATIVO

Status

Evento (s): ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
xxxxxxxxxxxxxxxxxx

CAPANEMA - PR, 25 de abril de 2016

16/324250-0

LIBERTAD BOGUS

SECRETARIA GERAL

Caría £.F. LucatelU
RG.: 3.463.294-4/PR

h



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PLANALTO
CNPJ 76.460.526/0001-i6

Praça são Francisco de Assis, 1583
Fones: (046) 555-1331 - Fax: 555-1272

85750-000 - PLANALTO - PARANÁ

CONVITE N" 009/2016

DATA: 29/04/2016

EMPRESA: EMPREITEIRA DIEFEMBACH LTDA.

DOCUMENTOS PARA HABILITAÇÃO

^ - Certidão de Regularidade de Situação CRS-FGTS - Validade até 08/05/2016;
^ - Certidão Negativa de Tributos Federais - Validade até 24/09/2016;
^ - Certidão Negativa de Tributos Estaduais - Validade até 23/08/2016;
^ - Certidão Negativa de Tributos Municipais - Validade até 14/06/2016;
^ - Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas - Validade até 21/10/2016;
^ - Contrato Social da Empresa;
^ - CNPJ da empresa;
^ - Atestado de visita;
^ - Prova de registro da empresa no CREA;
^ - Prova de registro do profissional da empresa no CREA;
^ - Declaração de responsabilidade Técnica (anexo VII).

- Declaração de Idoneidade (anexo III);

- Declaração de Observância ao Disposto do Inciso XXXIII do Artigo 7° da

Constituição Federal (anexo IV);



;;4lWlPRIWllR -| VOLTAR

CAÊ^A
CAIXA ECONÒMiCA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 14035039/0001-59
Razão Social: empreiteira diefembach lida me

Endereço: rua Curitiba eso / centro / planalto / pr / 85750-000

A Caixa Econônnica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o
Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de nnaio de 1990, certifica que, nesta
data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular
perante o Fundo de Garantia do Tenpo de Serviço - FGTS.

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

Validade: 09/04/2016 a 08/05/2016

Certificação Número: 2016040905424165056079

Informação obtida em 25/04/2016, às 14:32:05.

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



Acesso à Informação Participe Serviços Legislação Canais

Receita Federal

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil

Procuradorla-Geral da Fazenda Nacional

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

Nome: EMPREITEIRA DIEFEMBACH LTDA - ME

CNPJ: 14.035.039/0001-59

Ressal\^do o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer díVdas de responsabilidade do
sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

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

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

2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional
(PGFN).

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

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para
todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do
sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas

nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei n^ 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos
endereços <http://www.receita.fazenda.gov.br> ou <http://wvA/w.pgfh.fazenda.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN n- 1.751, de 02/10/2014.
Emitida às 08:51:54 do dia 28/03/2016 <hora e data de Brasílla>.

Válida até 24/09/2016.

Código de controle da certidão: 684C.BBCB.822B.2D30
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Nova Consulta
Preparar página
para Impressão



PARANÁ
GOVERNO DO estado

Secretartft da Fazenda

Estado do Paraná

Secretaria de Estado da Fazenda

Coordenação da Receita do Estado

Certidão Negativa
de Débitos Tributários e de Dívida Ativa Estadual

N"" 014580390-01

Certidão fornecida para o CNPJ/MF: 14.035.039/0001-59
Nome: CNPJ NÃO CONSTA NO CADASTRO DE CONTRIBUINTES DO ICMS/PR

Ressalvado o direito da Fazenda Pública Estadual inscrever e cobrar débitos ainda não

registrados ou que venham a ser apurados, certificamos que, verificando os registros da Secretaria de
Estado da Fazenda, constatamos não existir pendências em nome do contribuinte acima identificado,
nesta data.

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

Válida até 23/08/2016 - Fornecimento Gratuito

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada via Internet

www.fazenda.pr.aQV.br

Página 1 dal

Emilido via Internet Pública (25/04/2016 14:24:51)



Município de Planalto
SECRETARIA MUNICIPAL DE HNANÇAS

DEPARTAMENTO DE CONTROLE HNANCEIRO

NEGATIVA

N" 9639 / 2016

IMPORTANTE:

1. FICA RESSALVADO O DIREITO DA FAZENDA

MUNICIPAL COBRAR DÉBITOS CONSTATADOS
POSTERIORMENTE MESMO REFERENTE AO

PERÍODO COMPREENDIDO NESTA CERTIDÃO.
2. A PRESENTE CERTIDÃO TEM VALIDADE ATÉ
14/06/2016, SEM RASURAS ENO ORIGINAL.

REVENDO OS ARQUIVOS E REGISTROS, CERTIFICAMOS QUE: O CONTRIBUINTE NADA DEVE
À FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL RELATIVO A EMPRESA MENCIONADA ABAIXO.

Planalto, 15 de Abril de 2016

REQUERENTE: SERAFIM TOVO
CODIGO DE AUTENTICAÇÃO:

C2HJF2QET2244C3EPQ

FINALIDADE: CONCORRÊNCIA / LICITAÇÃO

RAZÃO SOCIAL: EMPREITEIRA DIEFEMBACH LTDA

INSCRIÇÃO EMPRESA

10197

CNPJ/CPF

14.035.039/0001-59

INSCRIÇÃO ESTADUAL ALVARA

1225

ENDEREÇO

RUA CURITIBA, 650 - CENTROCEP: 85750000 Planalto - PR

CNAE/ATIVIDADES

Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas, ApareOiamento de pedras para construção, exceto associado à extração



Paaina i de i

PODEP. JUDICIARI'j

JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: EMPREITEIRA DIEFEMBACH LTDA - ME

(MATRIZ E FILIAIS) CNPJ: 14.035.039/0001-59

Certidão n°: 41059368/2016

Expedição: 25/04/2016, às 14:38:49

Validade: 21/10/2016 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data

de sua expedição.

Certifica-se que EMPREITEIRA DIEFEMBACH LTDA - ME

^  (MATRIZ E FILIAIS), inscrito (a) no CNPJ sob o n°
14.035.039/0001-59, NÃO CONSTA do Banco Nacional de Devedores

Trabalhistas.

Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do

Trabalho, acrescentado pela Lei n° 12.440, de 7 de julho de 2011, e

na Resolução Administrativa n° 1470/2011 do Tribunal Superior do

Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos

Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias

anteriores à data da sua expedição.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação

a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua

autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na

Internet (http://www.tst.jus.br).

'W Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados

necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas

inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações

estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em

acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos

recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a

emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes

de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do

Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.

\  r-: :-iigfvsr:òfcs:



EMPREITEIRA DIEFEMBACH LTDA - ME

SEGUNDA ALTERAÇÃO DE CONTRATO SOCIAL
CNPJ 14,035.039/0001-59

MARLISE DIEFEMBACH, brasileira, solteira, nascida eni 25/10/1963, empresária,
residente e domiciliada na Rua Curitiba, if 650, centro, na cidade de Planalto, estado do Paraná,
CEP 85750-000, portadora do RO 3.418,568-9, SSP/PR e CPF 524.359.549/72; e OLGA
HUBNER DIEFEMBACH, brasileira, viúvá, aposentada, residente e domiciliada na Rua
Curitiba, n" 650, centro, na cidade de Planalto, CEP 85750-000, estado do Paianá, portadora do
RG 6.479.396-9, SSP/PR, CPF 934.299.409/15, sócias componentes da empresa
EMPREITETRA DIEFEMBACH LTDA - ME, estabelecida na Rua Curitiba, if 650, centio,
na cidade de Planalto, CEP 85750-000, estado do Paraná, com contrato social regiistrado na
Jucepar sob n° 41207128352, em 27/07/2011 e Primeira Alteração Contratual registrada sob n°
20135664306 em 04/10/2013, resolvem por este instmmento particular de alteração de contraio
social, modificar seu contrato primitivo, mediante as seguintes cláusulas:

CLÁUSULA PRIMEIRA: O capitai social no valor de R$: 10.000,00 (dez mil reais), fica
elevado para R$: 200.000,00 (duzentos mil reais), sendo um aumento no valor de R.$: 190.000,00
(cento e noventa mil reais), na fomia prevista e integralizada da seguinte forma:

a) A sócia Marlise Diefembach, que possui totalmente integralizado na soçiedade 9.000, (nove
mil) quotas, no valor de R$. 9.000,00, (nove mil reais), eleva seu capital para R$: 180.000,00
(cento e oitenta mil reais), dividido em 180.000 (cento e oitenta mil) quotas, sendo um aumento
de R$: 171.000,00 (cento e setenta e um mil reais), integralizado com crédito de Lucros
Suspenso existente; e

b) A sócia Olga I lubner Diefembach, que possui totalmente integralizado na sociedade 1.000,
(mil) quotas, no valor de R$. 1.000,00, (mil reais), eleva seu capital para R$: 20.000,00 (vinte
mil reais), dividido em 20.000 (vinte mil) quotas, sendo um aumento de R$: 19.000,00
(dezenove niil reais), integralizado com crédito de Lucros Suspenso existente.

CLÁUSULA SEGUNDA: Em decorrência da presente alteração, a cláusula quarta da primeira
alteração contratual, fica com a seguinte redação: O capital social no valor de R$.200.000,00,
(duzentos mil reais), dividido em 200.000, (duzentas mil) quotas, no valor de RS. 1,00, (hum real)
cada, ílca assim distribuído entre as sócias:

Sócias: Quotas
Marlise Diefembach - 180.000

Olga Hubner Diefembach- 20.000
Total: 200.000

Capital
R$.180.000,00
R$. 20.000.00

R$.200.000,00

JUNIA COMERCIAL
DOPARANA'

JUNTA COMKRCIAL DO BSTADO DO PARANÁ - SEDB

CERTIFICO O REGISTRO EM 18/09/2015 lOslS SOB N*
20155722700.

PROTOCOLO! 155722700 DE 18/09/2015. NIRE: 41207128352
EMPREITEIRA DIEFEMBACH LTDA -

Llbertad Bogus
SECRETÁRIÀ GERAL

CURITIBA, 18/09/2015

A validade deste documento, se ingresso, fica sujeita â cos^rovação de sua autenticidade no site
www.empresaEacil.pr.gov.br informando o seguinte código de verificação: PR155722700



EMPREITEIRA DIEFEMBACH LTDA - ME
SEGUNDA ALTERAÇÃO DE CONTRATO SOCIAL

CNPJ n« 14.035.039/0001-59

CLAUSÜLA TERCEIRA: Permanecem inalteradas as demais cláusulas que não colidirem com
as disposições do presente instrumento.

CLÁUSULA QUARTA: Fica eleito o foro dê Capanema, estado do Paraná, CEP 85760-000,
para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contraio.

E, por assim estarem certas e contiatadas, datam e assinam o presente instrumento
em uma única via que se obrigam por si e por seus herdeiros a cumpri-lo em todos os seus
lermos.

MarliSe Diefembac

Planalto, Paraná, 16 ife^tembro de 2015

Olga Hubner Diefembach

JtJMTA COMERCIAL DO ESTADO DO PARAN& - SEDE

CERTIFICO O REGISTRO EM 18/09/2015 lOtlS SOB N*
20155722700.

PROTOCOLO: 155722700 DE 16/09/2015. MIRE: 41207128352.
EMPREITEIRA DIEFEMBACH LTDA -

Libertad' Bogus
SECRETÁRIA GERAL

CURITIBA, 18/09/2015

A validade deste documento, se impresso, fica sujeita ã comprovação de sua autenticidade no site
www.es^resafacil.pr.gov.br informando o seguinte código de verificação: PR155722700

JUN1A COMERCIAL
DOPAR«vlA'



TABELIONATO E REGISTRO QVIL Dmih Càu,r!!íimma
nDADE ÜK PLANALTO • COMARCA DE CAPANBLA - PR bfiíãl iteiíMdi
A*; WolJrioás Aí CEPjlj.TÍO COD • PtANAÍTíJ/FR arwio^^wrtau^ííSacLwr» ht • IIM

~SélõDÍflãSn®bzbÜc79qÍW9Tq^ íTAVU . 9T6D.*"
Consumo em http://runarp8n.c&m.br

.'iRbiíbiibeço por Semelhança as assinaturas de OLGA HUBNER
;.tílé|pMMÒft e /-hWRUat DIEFEMBACH. 'OOOS*

Pi^iMo-Paraná. 17 de setembro de
verda

vüiioixiouiitrtc

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PARANÁ - SEDE

iUNTACOA^RClAL
iX>RARANÁ

CERTIFICO O REGISTRO EM 18/09/2015 10:18 SOB N"
20155722700.
PROTOCOLO: 155722700 DE 18/09/2015. NIREt 41207128352.
EMPREITEIRA DIEFEMBACH LTDA -

Llbertad Búgua
SECRETÁRIA GERAL

CURITIBA, 18/09/2015

A validade deste doeumenco, se impresso, £loa sujeita ã comprovação de sua autenticidade no site
www.empresafacil.pr.gov.br informando o seguinte cãdigo de verificação: PR155722700



EMPREITEIRA DIEFEMBACH LTDA

CONTRATO SOCIAL , ,

MARLISE DIEFEMBACH, brasileira, solteira, nascida em 25/10/1963, empresária,
residente e domiciliada na Rua Curitiba, n° 650, centro, na cidade de Planalto, estado do
Paraná, CEP 85750-000, portadora do RG 3.418.568-9, SSP/PR e CPF 524.359.549/72; e
ALEXSANDRO SILVEIRA D'AVILA, brasileiro, solteiro, menor, nascido em 14/09/1995,
estudante, residente e domiciliado na Rua Santa Catarina, n° 66, centro, na cidade de Planalto,
CEP 85750-000, estado do Paraná, portador do RG 10.501.763-4, SSP/PR e CPF
078.287.869/56, aqui representado por sua mãe CLERI MARQUES D'AVILA, brasileira,
casada em regime de comunhão universal de bens, doméstica, residente e domiciliada na Rua
Santa Catarina, n° 66, centro, na cidade de Planalto, CEP 85750-000, estado do Paraná,
portadora do RG 6.772.176-4, SSP/PR e CPF 014.688.659/35, resolvem por este instrumento
particular de contrato social constituir uma sociedade limitada, mediante as seguintes
cláusulas:

CLÁUSULA PRIMEIRA: A sociedade girará sob o nome empresarial "EMPREITEIRA
DIEFEMBACH LTDA". com sede e domicílio na Rua Curitiba, 650, centro, na cidade de
Planalto, CEP 85750-000, estado do Paraná, Comarca de Capanema, CEP 85760-000, estado
do Paraná.

CLÁUSULA SEGUNDA: O Capital Social no valor de R$.10.000,00, (dez mil reais), dividido em
10.000 (dez mil) quotas, no valor de R$: 1,00 (hum real), cada, ficando assim distribuídos entre
os sócios:

a) - A sócia MARLISE DIEFEMBACH, 9.000 (nove mil) quotas, no valor de R$.9.000,00,
(nove mil reais), que será integralizado em moeda corrente do País, num prazo de 30,
(trinta) dias desta data; e

b) - O Sócio Alexsandro Silveira D'avila, 1.000,. (hum mil) quotas, no valor de R$.1.000,00,
(hum mil reais ), que será integralizado em moeda corrente do País, num prazo de 30,
(trinta) dias desta data.

CLÁUSULA TERCEIRA: A sociedade tem por atividade econômica principal, "Serviço de
calçamento de ruas" e atividade secundária, "Produção de pedras para calçamento de ruas".

CLÁUSULA QUARTA: O prazo de duração da sociedade é indeterminado, iniciando suas
atividades em 01 de agosto de 2011.

CLÁUSULA QUINTA: As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a
terceiros sem o consentimento do outro sócio, a quem fica assegurado, em igualdade de

W  condições e preço direito de preferência para a sua aquisição se postas á venda, formalizando,
se realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente.

CLÁUSULA SEXTA: A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas
todos respondem solidariamente pela integralização do capital social.

CLÁUSULA SÉTIMA: Fica investido na função de administradora da sociedade a sócia
MARLISE DIEFEMBACH, a qual compete o uso do nome comercial individualmente o uso da
firma e a representação ativa e passiva, judicial e extrajudicial da sociedade, bem como fica
dispensada da prestação de caução, vedada, no entanto, em atividades estranha ao interesse
social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos quotistas ou terceiros, em
operações ou negócios estranhos ao objeto social, especialmente a prestação de avais,
endossos, fianças ou caução de favor, bem como onerar ou alienar bens, imóveis da
sociedade, sem autorização do outro sócio.

CLÁUSULA OITAVA: Ao término de cada exercício social, em 31 de Dezembro, a
administradora prestará contas justificadas de sua administração, procedendo á elaboração do
inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo aos sócios,
na proporção de suas quotas, os lucros ou perdas apuradas.

CLÁUSULA NONA: Nos quatro meses seguintes ao término do exercício social, os sócios
deliberarão sobre as contas e designarão adminitrador(es) quando for o caso.





Empreiteira Diefembach Ltda
Contrato Social '

CLÁUSULA DÉCIMA; A sociedade poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra
dependência, mediante alteração contratual assinada por todos os sócios.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: Pelos serviços que prestar à sociedade, perceberá o sócio, a
título de remuneração Pró-Labore, a quantia mensal fixada nos limites de dedução fiscal
previstos na Legislação do Imposto de Renda, que será levada à conta de despesas gerais.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: Falecendo ou interditado qualquer sócio, a sociedade
continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz. Não sendo possível ou
inexistindo interesse destes ou do outro sócio remanescente, o valor de seus haveres serão
apurados e liquidados com base na situação patrimonial da sociedade à data da resolução,
verificada em balanço especialmente levantado.
PARÁGRAFO ÚNICO: O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a
sociedade se resolva em relação a seu sócio.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA: A administradora declara, sob as penas da lei, de que não
está impedida de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de
condenação criminal, ou por se encontrarem sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que
temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou crime falimentar, de prevaricação, peita ou
suborno, concussâo, peculato, ou Contra a economia popular, contra o sistema financeiro
nacional, contra normas de defesa de concorrência, contra as relações de consumo, fé pública,
ou a propriedade.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA: O sócio que desejar transferir suas quotas deverá notificar ao
sócio remanescente, discriminando o preço, forma e prazo de pagamento para que este exerça
ou renuncie o direito de preferência, o que deverá fazer dentro de sessenta dias contados do
recebimento da notificação ou em maior prazo sem que seja exercido o direito de preferência,
as quotas poderão ser livremente transferidas.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: Fica eleito o foro de Capanema, estado do Paraná, CEP 85760-
000, para o exercicio e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato.

E, por assim estarem certos e contratados, datam e assinam juntamente com
duas testemunhas, o presente instrumento em três vias de igual forma e teor, que se obrigam
por si e por seus herdeiros a cumpri-lo em todos os seus termos.

\  j r. Planalto, Paraná, 22 de julho de 2011
Miirlise Diefembach Alexsandro Silveira D'avila

Representado por CLERI MARQUES D'AVILA

A-
Cleri Marques Ó'avila

Representante de Alexsandro Silveira D'avlla

Serafim Tovo - RG 69G! 147-2 SSP/PR Jacson i«se KinnérVRQA67(

• „ JUNTA COMERCIAL DO PARANA {i
I  AGENCIA REGIONAL DE FRANCISCO BELTRÃO li
p  CERTIFICO O REGISTRO EM: 27/07/2011 li

( m soBNúMERO: 41207128352 ^
j S Protocolo: 11/687972-6. DE 26/07/20^^,

p-lKREITEIPA DIEFEMBACH -LTDA '' '4— r—;
I  " SEBÁSTIÂO MOITA-' "



município de planalto

CNPJN' 76.460.526/0001-16
Praça São Francisco deAssis^ 1583 - CEP: 85.750-000

e-mail: planalto@rline.com.br
Fone: (046) 3555-8100 - Fax: (46) 3555-8101

PLANALTO - PARANÁ

ATESTADO DL VISITA

Atestamos para fins de atendimento ao solicitado no

contido no item 5.4, do Edital de Licitação Convite n" 009/2016, referente a

execução de pavimentação poliédrica com pedras irregulares, com área total

de 2.086 M^, a ser executado na Rua n^ 2 e Rua Silfredo Roos, Distrito de

Centro Novo deste Município de Planalto, Estado do Paraná, a empresa,

EMPREITEIRA DIEFEMBACH LTDA. - CNPJ N° 14.035.039/0001-59, visitou

o local de execução do objeto, verificando todas as condições e dimensões do

local de execução dos serviços e de estar ciente da estrutura material e humana

necessária à sua execução.

Planalto/PR, em 28 de abril de 2016

ROBERTO ALOYSIO/GOERí

Engenheiro C^il
CREA/PR 94.015/D



Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

Contribuinte,

Confira os dados de Identificação da Pessoa Jurídica e, se houver qualquer divergência, providencie junto â
RF6 a sua atualização cadastral.

REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO
14.035.039/0001-59

MATRIZ

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO |
CADASTRAL

NOME EMPRESARIAL

EMPREITEIRA DIEFEMBACH LTDA - ME

título do ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
23.91-5-02 - Aparelhamento de pedras para construção, exceto associado à extração

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 - SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA

LOGRADOURO

R CURITIBA

CEP

85.750-000

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

ENDEREÇO ELETRÔNICO

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)

SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL

NUMERO

650

município

PLANALTO

COMPLEMENTO

TELEFONE

(46)3555-1485

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
27/07/2011

DATA DA SITUAÇAO ESPECIAL

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

Emitido no dia 26/04/2016 às 09:05:35 (data e hora de BrasíiiaV Páaina: 1/1

Consulta QSA / Capital Social Voltar

r~} Preparar Página
J para Impressão

A RFB agradece a sua visita. Para informações sobre política de privacidade e uso, dã
Atualize sua nátiina

http://www.receila.fazenda.gov.br/PessoaJuridica/CNPJ/cnpjreva/Cnpjreva_Comprov... 26/04/2016
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SECRETARIA DA MICRO E PEQUENA EMPRESA
DEPARTAMENTO DE REGISTRO EMPRESARIAL EÍÍISITEGRACÃO

CERTIDÃO SIMPLIFICADA Páaína: 001/ 001

Certifícamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes
na data da sua expedição.

Nome Empresarial

EMPREITEIRA DIEFEMBACH LTDA ■ ME

Natureza Jurídica; SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA

Número de Identificação do Registro de
Empresas - NIRE (Sede)

41 2 0712835-2

CNPJ

14.035.039/0001-59

Data de Arquivamento do
Ato Constitutivo

27/07/2011

Data de Inicio

de Atividade

01/08/2011

Endereço Completo (Logradouro, N" e Complemento, Bairro, Cidade, UF, CEP)
RUA Curitiba, 650, CENTRO, PLANALTO. PR, 85.750-000

Objeto Social
- SERVIÇOS DE CALÇAMENTO DE RUAS; E
- PRODUÇÃO DE PEDRAS PARA CALÇAMENO DE RUAS.

Capital: R$ 200.000,00

(DUZENTOS MIL REAIS)

Capital Integralizado: R$
(DUZENTOS MIL REAIS)

200.000,00

Microempresa ou
Empresa de Pequeno Porte

(Lei n" 123/2006)

Microempresa

Prazo de Duração

indeterminado

Sócios/Participação no Capitai/Espécie de Sócio/Administrador/Término do Mandato
Nome/CPF ou CNPJ

MARLISE DIEFEMBACH

524.359.549-72

OLGA HUBNER DIEFEMBACH

934.299.409-15

Participação no capital (R$> Espécie de Sócio Administrador

180.000,00 SOCIO Administrador

20.000,00 SOCIO

Término do

Mandato

xxxxxxxxxx

xxxxxxxxxx

; último Arquivamento

Data; 18/09/2015 Número: 20155722700

Ato: ALTERAÇÃO

Evento (s): ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)

Situação

REGISTRO ATIVO

Status

xxxxxxxxxxxxxxxxxx

CAPANEMA - PR, 25 de abril de 2016
16/324250-0

LIBERTAD BOGUS

SECRETARIA GERAL

i.-

JUNTA

Caría E.F. LucatelU
RG.: 3.463.294-4/PR

uuaamaauaxu

Em

m



CREA_ http://creaweb .crea-pr.org.br/consu!tas/certidao.asp?SESSAO=dJtL...

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA

E AGRONOMIA DO PARANÁ

Certidão de Registro de Pessoa Física e
Negativa de Débitos

O Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná-CREA-PR, certifica que
o(a) profissional abaixo encontra-se regularmente registrado(a) nos termos da Lei
Federal no 5.194/66 possibllitando-o(a) a exercer sua profissão no Estado do Paraná,
circunscrita à(s) atribuição(ões) constantes de seu registro.

Certidão n^: 49979/2016

Nome: ROBERTO MATTES FACHINELLO

Carteira - CREA-PR :PR-135970/D
Registro Nacional: 1712744232
Registrado(a) desde : 20/12/2013

Filiação : LENOIR ROGÉRIO FACHINELLO
CLARICI MATTES FACHINELLO

Data de Nascimento : 26/04/1987
Carteira de Mentidade : 82409408
Naturalidade : REALEZA/PR

Título(s):
ENGENHEIRO CIVIL

FACULDADE ASSIS GURGACZ

Data da Colação de Grau : 20/12/2013
Situação : Regular

Validade: 22/10/2016

CPF : 04639954905

Diplomação : 20/12/2013

Atribuições profissionais:
DA RESOLUÇÃO 218 - ARTIGO 07 de 29/06/1973 do CONFEA

Responsabilidade Técnica/Quadro Técnico:
39977 - FACHINELLO CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA - ME

Desde: 02/01/2014 Carga Horária: 4 Horas

52313 - EMPREITEIRA DIEFEMBACH LTDA - ME

Desde: 11/12/2015 Carga Horária: 2 Horas

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

Para fins de: Licitações

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página do CREA-PR
(http://www.crea-pr.org.br), através do protocolo n.o 147949/2016.

25/04/2016 14:28



CREA http://creaweb.crea-pr.org.br/consultas/cei1idao.asp?SESSAC)=dJtL.,

Emitida via Internet em 25/04/2016 14:28:05

Dispensa-se a assinatura neste documento, conforme Instrução de Serviço N° 002/2014.
A falsificação deste documento constitui-se em críme previsto no Código Penai Brasileiro, sujeitando o autor à
respectiva ação penai.

2 de 2 25/04/201614:28



CREA http://creaweb.crea-pr.orgbr/consuhas/certidaojuridica.asp?SESSA...

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA

E AGRONOMIA DO PARANÁ

Certidão de Registro de Pessoa Jurídica e
Negativa de Débitos

O Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná-CREA-PR, certifica que
a empresa encontra-se regularmente registrada nos termos Lei Federal n® 5.194, de
24 de dezembro de 1966, estando habilitada a exercer suas atividades no Estado do
Paraná, circunscrita à(s) atribulção(Ões) de seu(s) responsável(eis) tócnico(s).

Certidão n»: 49978/2016 Validade: 22/10/2016

Razão Social: EMPREITEIRA DIEFEMBACH LTDA - ME

CNPJ: 14035039000159

Num. Registro: 52313 Registrada desde : 10/10/2011
Capital Social: R$ 200.000,00

Endereço: RUA CURITIBA, 650 CENTRO

Município/Estado: PLANALTO-PR CEP:
Objetivo Social:

Serviço de caiçamento de ruas e produção de pedras para calç^ento de ruas.

CEP:85750000

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

Responsável(eis) Técnico(s):

1 - ROBERTO MATTES FACHINELLO

Carteira: PR-135970/D Data de Expedição: 20/12/2013
Desde: 11/12/2015 Carga Horária: 2: H/D
Títuio: ENGENHEIRO CIVIL Situação: Regular
DA RESOLUÇÃO 218 - ARTIGO 07 do CONFEA

Para fins de; LICITAÇÕES

Certificamos que caso ocorra(m) alteração(ões) nos elementos contidos neste
documento, esta Certidão perderá sua vaiidade para todos os efeitos.
A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página do CREA-PR
(http://www.crea-pr.org.br), através do protocolo n.o 147943/2016, ressaltando a
Impossibilidade de execução de quaisquer serviços ou obras sem a participação efetiva
de seu(s) responsável(eis) técnico(s).

Emitida via Internet em 25/04/2016 14:27:51

Dispensa-se a assinatura neste documento, conforme Instrução de Serviço No 002/2014.
A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor á
respectiva ação penal.

25/04/2016 14:27
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Vi*NA^'

município de planalto

CNPJN" 76.460.526/0001-16
Praça São Francisco de Assis, 1583 - CEP: 85.750-000

e-mail: planalto@rline.com.br
Fone: (046) 3555-8100 - Fax: (46) 3555-8101

PLANALTO - PARANÁ

CONVITE N° 009/2016

ANEXO III - DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE

RAZÃO SOCIAL: EMPREITEIRA DIEFEMBACH LTDA- ME

CNPJ N°: 14.035.039/0001-59

ENDEREÇO: RUA CURITIBA, N° 650/ CENTRO PLANALTO/PR

FONE: (46) 8828-4900

MUNICÍPIO: PLANALTO EST.: PARANA

Declaramos para os fins de direito, na qualidade de proponente

do procedimento licitatório, sob a modalidade de CONVITE N° 009/2016, instaurado

pelo Município de Planalto, que não fomos declarados inidôneos para licitar ou

contratar com o Poder Público, em qualquer de suas esferas.

Por ser a expressão da verdade, firmamos a presente.

Planalto/PR 29 de Abril de 2016

NOME: Maruse Díefembach

RG: 3.418.568-9 SSP/PR /CPF: 524.359.549/72

CARGO: Sócia Administradora

fÍ4.035.039/0001-59l
EMFRt-íTEiRA DIEFEMBACH

ITOA. - ME

RJA CURITIBA. 650
CENTRO

j  85750-000 - PLANALTO - PR J



U5*i.rS

município de planalto

CNPJN" 76.460.526/0001-16
Praça São Francisco ãe Assis, 1583 - CEP: 85.750-000

e-mail: planalto@rIine.com.br
Fone: (046) 3555-8100 - Fax: (46) 3555-8101

PLANALTO - PARANÁ

CONVITE N° 009/2016

ANEXO IV - DECLARAÇÃO DE OBSERVÂNCIA AO DISPOSTO DO INCISO
XXXIII DO ARTIGO 7° DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL

RAZÃO SOCIAL; EMPREITEIRA DIEFEMBACH LTDA- ME

GNPJ N°: 14.035.039/0001-59

ENDEREÇO: RUA CURITIBA. N° 650/ CENTRO PLANALTO/PR

FONE: (46) 8828-4900

MUNICÍPIO: PLANALTO EST.: PARANÁ

A proponente abaixo assinada, participante da licitação

modalidade de CONVITE N° 009/2016, por seu representante, declara, na forma e

sob as penas impostas pela Lei n° 8.666/93, de 21 de junho de 1993 e demais

legislação pertinente, que, nos termos do § 6° do artigo 27 da Lei n° 6.544, de 22 de

novembro de 1989, encontra-se em situação regular perante o Ministério do

Trabalho, no que se refere à observância do disposto no inciso XXXII! do artigo 7° da

Constituição Federal.

Por ser a expressão da verdade, firmamos a presente.

Planalto/PR 29 de Abril de 2016

'/\M M
NOME: Mèrlise Diefembach

RG: 3.418.568-9 SSP/PR /CPF: 524.359.549/72

CARGO: Sócia Administraeipra
:Qrn 4.035.039/0001-59

empreiteira diefembach
LTDA. - ME

L.

rua CURITIBA. 650
CENTRO

85750-000 - PLANALTO • PR



ANEXO vn

DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA

À Comissão de Licitação

Referente: Carta Convite n® 009/2016.

Conforme o disposto no edital em epígrafe, declaramos que o responsável técnico pela obra,

caso venhamos a vencer a referida licitação, é: .

Nome Especialidade CREA n'' Data do

registro

AssiWt^á//

Roberto Mattes

Fachinello

Engenheiro

Civil

PR-

135970/D

03/12/2015

1
j  Robeito Mattes Fad
'  Eng.'CM

metk)

Cff 046399.549^
RG 8340.9404

Declaramos, outrossim, que o profissional acima relacionado pertence ao nosso quadro

técnico de profissionais permanentes, com relacionamento junto à empresa, dentro das Leis

Trabalhistas vigentes.

Planalto, 28 de abril de 2016.

MarliseDiefembach

RG: 3.41^568-9/PR.
CPF: 524.359.549-72

Sócio Administrador
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IUnhi-TO

município de planalto

CNP/N" 76.460.526/0001-16
Praça São Francisco de Assis, 1583 - CEP: 85.750-000

e-mail: planalto@rline.com.br
Fone: (046) 3555-8100 - Fax: (46) 3555-8101

PLANALTO - PARANÁ

CONVITE N° 009/2016

ANEXO VI - TERMO DE RENÚNCIA

RAZÃO SOCIAL: EMPREITEIRA DÍEFEMBACH LTDA- ME

CNPJ N°: 14.035.039/0001-59

ENDEREÇO: RUA CURITIBA. N° 650/ CENTRO PLANALTO/PR

FONE: (46) 8828-4900

MUNICÍPIO: PLANALTO EST.: PARANÁ

O representante legal da empresa EMPREITEIRA DÍEFEMBACH LTDA - ME na

qualidade de Proponente do procedimento licitatório sob a modalidade de CONVITE

N° 009/2016, instaurado pelo Município de Planalto, declara na forma e sob as

penas impostas pela Lei n° 8.666/93, de 21 de junho de 1993, obrigando a empresa

que representa, que não pretende recorrer da decisão da Comissão de Licitação,

que julgou os documentos de habilitação, renunciando, assim, expressamente, ao

direito de recurso da fase habilitatória e ao prazo respectivo, e concordando, em

conseqüência, com o curso do procedimento licitatório, passando-se à abertura dos

envelopes de proposta de preço dos proponentes habilitados.

Por ser a expressão da verdade, firmamos a presente

Planalto/PR 29 de Abril de 2016

NOME: Mãrlise Diefembach

RG: 3.418.568-9 SSP/PR /CPF: 524.359.549/72

CARGO: Sócia Administradora

rÍ4.035.039/0001"59'
empreiteira DÍEFEMBACH

LTDA. - ME

L

RUA CURITIBA. 650
CENTRO

85750-000 - PLANALTO • PR



(  Município de Planalto {
Convite 9/2016

PROPOSTA DE FORNECIMENTO DE PRODUTOS / SERVIÇOS

cr»pj: 14.035.039/0001-59 Fornecedor: aflPRBTHRA CHEFBVBACH LTDft E-mall:

Endereço: RUA CURITIBA 650 - CENTRO- Panalto/PR- CEP85750-000 Telefone: Fax*

Inscrição Estadual: Contador:

Página 1

Celular:

Telefone contador:

Representante:

Endereço representante:

E-mall representante:

Banco:

CPF: RG:

Agência:

N^ltem Descrição do Produto I Serviço Qtde. Unid.

Conta:

Preço Máximo Marca

001 Execução de pavimentação políédríca com pedras irregulares,

com área total de 2.086 M', a ser executado na Rua n^ 2 e Rua Silfredo Roos, Distrito de
Centro Novo deste Município de Planalto, Estado do Paraná.

Telefone representante:

Data de abertura:

Preço Unitário Preço Total

1,00 UN 71.588,65

A

Validade da proposta; 60 dias

Prazo de entrega: 150 dias

71.500,00

PREÇO TOT>íl. DO LOTE :

TOT/«. DA PROPOSTA:

71.500,00

7Í.H)O.QO

71.500,00

a/lPRBTHRA DIEFMACH LTDA

CNPJ: 14.035.039/0001-59

esPrcpcsta - Versáo; 1,1,1,7
28/04201616:19:10
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Digite o número da ART / RRTBDI já incluso no orçamento: 26,94%

Tomador: Município de Planalto |segunda-feira. 18 de abril de 2016Encargos sociais s/ m.o.

0% (hora)

0% (mês)

Programa: 0 IN" do contrato; 0-0 / 0
Empreendimento: Pavimenacão Poliédrica

ITEMDESCRIÇÃO DO SERVIÇOUNID.QUANT.
R$ 71.500,00

•Fonte
CÓDIGO Sirwi (se for outra
tabela descrevè-la) UNITÁRIOTOTAL

1SERVIÇOS PRELIMINARES/MOVIMENTO DE TERRA898,55

1,1Placa da Obra em chapa de aço galvanizado {1,00 x2,50m)m22,50359,42898,55

2SINALIZAÇÃO215,15

2.1Placa indicativa de Pare fixada em poste de aço galvanizado 2 1/2" 3mUnid1,00215,15215,15

3PAVIMENTAÇÃO RUA N» 0236.945,64

3.1Regularização e compactação do sub-leito até 20 cm de alturam21.206,001,421.712,52

3.2Colchão com Argila extraída para pavimento poliédrico incluso indenização jazida, exclusivem21.206,001,261.519,56

3.3

transporte da argila - esp= 15cm

transporte local com caminhão basculante 6m3, rodovia c/ revestimento primário (lOkm) argilam3xKm2.261,251,493.369,26

3.4Extração, carga e assentamento de cordão de pedra para pavimento poliédrico, exclusive transportem402,005,812.335,62

de pedra e indenização pedreira

3.5 {Extração, carga preparo e assentamento de pedras poiiédricas, inclui indenização de jazida, exclusivem21.145,7016,8519.305,05

transporte. Origem DER/PR (52142)

3.6Transporte local com caminhão basculante 6m3, rodovia d revestimento primário {22km) pedramSxKm3.979,801,495.929,90

3.7Royalty Pedreira - cordão de pedra (indenização) - (valor retirado da composição DER 52145)m39,053,9936,11

3.8Rejunte - Enchimento com pó de pedra para pavimento poliédrico, exclusive transporte - esp = 5,00cmm21.206,001,571.893,42

3.9Compactação de Pavimento Poliédricom21.206,000,39470,34

3.10Contenção lateral com solo local para pavimento poliédricom2402,000,93373,86

4PAVIMENTAÇÃO RUA SILFREDO ROOS33.440,66

4.1Regularização e Compactação do Sub-leito até 20 cmm2880,001,421.249,60

4.2Colchão com Argila extraída para pavimento poliédrico incluso indenização jazida, exclusive

transporte da argila - esp= 15cmm2880,001,261.108,80

4.3Transporte local com caminhão basculante 6m3, rodovia c/ revestimento primário (lOkm) argilam3>d<m1.650,001,492.458,50

4.4Extração, carga preparo e assentamento de pedras poiiédricas, inclui indenização de jazida, exclusive

transporte. Origem DER/PR (52142)m2880,0016,8514.828,00

4.5Transporte local com caminhão basculante 6m3, rodovia d revestimento primário (22km) pedram3xKm2.904,001,494.326,96

4.6Compactação de Pavimentação Poliédrica / ^m2880,000,39343,20

4.7Rejunte • Enchimento com pó de pedra para pavimento poliédrico, exclusive traàsporte - esp = 5,00cmm2880,001.571.381,60

4.8Meio fio de concreto pré-moldado dtmesões 12x15x30x100 rejuntado | 11 r , i Kn"""

V.131022

"IstSostos
1 de 2
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c

1 Digite o número da ART / RRT
BDI já incluso no orçamento: 26,94%

. '• Isegunda-felra. 18 de abril de 2016 1
1 Programa: 0

In® do contrato: 041/0 i
1 Empreendimento: Pavimenacão Poliédrica !

ITEMDESCRIÇÃO DO SERVIÇOUNID. QUANT.
R$

UNITÁRIO)
71.588,65

Encargos sociais s/ m.o.

0% (hora)

0% (mês)

'FonteCÓDIGO SfNAPI (se for outra
tat>ela descrevé^a)

1.1

2.1

3.1

3^"

3.3

3.4

3.5

3.6

3.7

3.8

3.9

3.10

4.1

.y

.3

.4

.5

.6

4.7

.8

V.131022

SERVIÇOS PRELIMINARES/MOVIMENTO DE TERRA
Placa da Obra em chapa de aço galvanizado (1,00 x 2,50m)

SINALIZAÇÃO
l^ca indicativa de Pare fixada em poste de aço galvanizado 2 1/2" 3m

PAVIMENTAÇÃO RUA N" 02
Regularização e compactação do sub-leito até 20 cm de altura
Colchão com Argila extraída para pavimento poliédrico incluso indenização exclusive
transporte da argila - esp= 15cm

Transporte local com caminhão basculante 6m3, rodovia c/ revestimento primário (1 Okm) argila
Extração, carga e assentamento de cordão de pedra para pavimento poliédrico, exclusive transporte
de pedra e indenização pedreira

Extração, carga preparo e assentamento de pedras poliédricas, inclui indenização de jazida, exclusive
transporte. Origem DER/PR (52142)
Transporte local com caminhão basculante 6m3, rodovia c/ revestimento primáriõ(22km) pedra
Royalty Pedreira - cordão de pedra (indenização) - (valor retirado da composição DER 52145)
Rejunte - Enchimento com pó de pedra para pavimento poliédrico. exclusive transporte - esp = 5,00cm
Compactação de Pavimento Poliédrico

Contenção lateral com solo local para pavimento poliédrico

PAVIMENTAÇÃO RUA SILFREDO ROOS

Regularização e Compactação do Sub-leito até 20 cm
Ot^hão com Argila extraída para pavimento poliédrico incluso indenização jazida, exclusive
transporte da argila - esp= 15cm "

Transporte local com caminhão basculante 6m3. rodovia c/ revestimento primário (lOkm) argila
Extração, carga preparo e assentamento de pedras poliédricas, inclui indenização de jazida, exclusive
transporte. Origem DER/PR (52142)

Transporte local com caminhão basculante 6m3. rodovia d revestimento primário (22km) pedra
Compactação de Pavimentação Poliédrica
Rejunte - Enchimento com pó de pedra para pavimento poliédrico. exclusive transporte - esp = 5.00cm
Meio fio de concreto pré-moldado dimesões 12x15x30x100 rejuntado
rom argamassa 1:4 incluindo escavação e reaterro

m22.50359.42

Unid1.00

m2

m2
.4

1.206.00

1.206.010 —

m3xKm

m

m2

m3xKm

m3

m2

m2

m2

m2

m2

m3xKm

m2

m3xKm

m2

m2

2.261.25

402.00

1.145.70

3.979.80

9.05

1.206.00

1.206.00

402.00

880.00

880.00

1.650.00

880.00

2.904.00

880.00

880.00

220.00

303.80

1,42

1,26

1,49

5,81

16,85

1.49

3.99

1,57

0.39

0.93

1.42

1.26

1,49

898,65

16.85

1.49

0,39

1.57

35.20

898.55

303,80

303.80

36.945,64

1.712,52

1.519,56

3.369,26

2.335,62

19.305.05

5.929.90

36,11

1.893,42

470,34

373,86

33.440,66

1.249,60

1.108,80

2.458,50

14.828,00

4.326.96

343.20

1.381.60

7.744.00

1 de2
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Município de Planalto - 2016

Classificação por Fornecedor

Convite 9/2016

Item Produto/Serviço Quantidade Status

62^1 BÍÍPÍer^^bl5^BÀCÍ4

LoteOOl-Lote 001

001 12259 BecuçãodepaMmenteçâopoliédricacompe(l'a

!riÍL0»03MÓÒ1-n'

1.00 Habilitado

Preço Unitário Preço Total Sei

71.600,00

71.500,00 71.500,00 *

VALOR TOTAL:

Emitida per: CARLA, na versão: 5514 f 29iD4/201616:46:00



Município de Planalto -2016 (
Mapa da Licitação

Convite 9/2016

£q'.ípl3r>?

Data abertura: 29/04/2016 Data julgamento: 29/04/2016 Data homologação;

Produto UN. Oiantidade

CNPJ: 14.035.03ÇV0001-59

Preço Marca

LAtetXM-Lote 001 ■
,11

001 Eiecuçãodepavimentaçãopollédrica UN 1,00 71.50a00 *

TOTAL GERAL DO FORNECEDOR

TOTAL GANHO PELO FORNECEDOR 71.500,00

CNPJ:14.03S.039«D001-S9 - EMPREITEiRA DIEFBÍBACH LTDA

Erribdopa: CARIA na \ersâo:5514f
FRU - Frustrado DES-Deserto EMP-Empde EME-EnpdeME

29OV201616:45:55



EDITAL CONVITE N° 009/2016

ATA DA REUNIÃO DE ABERTURA E
JULGAMENTO DA HABILITAÇÃO E
DAS PROPOSTAS

Aos vinte e nove dias de abril de 2016 às dezesseis horas, na sala de

reuniões, desta Prefeitura Municipal de Planalto, os membros integrantes da

Licitação nomeada pela portaria n° 001/2016, reuniram-se para procederem

ao recebimento, abertura e julgamento das propostas de habilitação e preços

referente a CONVITE N° 009/2016, que trata da seleção de proposta para a

contratação de empresa visando a execução de pavimentação poliédrica com

pedras irregulares, com área total de 2.086 M^, a ser executado na Rua n° 2 e Rua

Süfredo Roos, Distrito de Centro Novo deste Município de Planalto, Estado do

Paraná. Tendo como valor máximo a importância de R$ 71.588,65 (setenta e

um mil, quinhentos e oitenta e oito reais e sessenta e cinco centavos). Iniciada

a reunião constatou-se que 03 (três) empresas receberam convite, sendo

elas: CAV\/ SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM S/C LTDA., EMPREITEIRA

DIEFEMBACH LTDA. EA. A. COLUSSI & CIA LTDA. Sendo que as empresas

CAW SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM S/C LTDA. E A. A. COLUSSI & CIA

LTDA não manifestaram interesse em apresentar documentação para

participar do certame licitatório. Em seguida, procedeu-se à abertura do

envelope n° 01 contendo documentação de habilitação, e após analisar

minuciosamente a documentação, a comissão Julgadora declarou 01 (uma)

empresa devidamente habilitada, qual seja, EMPREITEIRA DIEFEMBACH

LTDA. Na seqüência, após a proponente recusar expressamente quanto ao

direito de interpor com recursos, pertinente a fase de habilitação, procedeu-se

abertura do envelope n° 02 contendo a proposta, onde constatou-se que

consagrou-se vencedora a empresa subsequente:

EMPREITEIRA DIEFEMBACH LTDA

Item '  Objeto UnWm^ Preço
mun/tar/o ■  totairjài

1 1 Execução de pavimentação
poliédrica com pedras
irregulares, com área total de
2.086 M^, a ser executado na

UN 01

^

71.500,00 71.500,00

jJj^



Rua n° 2 e Rua Silfredo Roos,
Distrito de Centro Novo deste

Município de Planalto, Estado
do Paraná.

TOTAL 71.500,00

o critério de julgamento adotado foi o de menor preço global. O prazo máximo

para execução do objeto da presente licitação será de 150 (cento e

cinqüenta) dias, e serão contados a partir da data fixada para início na

respectiva Ordem de Serviços, emitida pelo Departamento de Engenharia do

Município de Planalto. Os pagamentos serão efetuados conforme medição

efetuada pelo Representante do Município de Planalto, e em até 15 (quinze)

dias após o recebimento da respectiva nota fiscal. Para fins de assinatura do

Termo Contratual o Município de Planalto, convocará o adjudícatáho dentro

do prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados a partir da data de homologação e

adjudicação do objeto, sob pena de decair o direito à contratação. O prazo de

vigência do contrato será até o dia 31/12/2016. Nada mais havendo a tratar,

encerrou-se a presente em única via que depois de assinada será remetida ao

executivo para homologaçãò.

íTIMA MOMBACI

STURM

Presidente

027.056.719-43

PAULO^GÉRIO DE
OLIVEIRA

Membro

748.481.519-53.

NERIDIEFEMBACH

Empreiteira Diefembach Ltda.



município de planalto
CNPJN" 76.460.526/0001-16

Praça São Francisco de Assis, 1583 - CEP: 85.750-000
e-mail: píanalto@rline.com.hr

Fone: (046) 3555-8100 - Fax: (46) 3555-8101

PLANALTO - PARANÁ

EDITAL DE CLASSIFICAÇÃO
LICITAÇÃO NA MODALIDADE CONVITE N® 009/2016

OBJETO: Contratação de empresa visando a execução de pavimentação políédrica
com pedras irregulares, com área total de 2.086 a ser executado na Rua n° 2 e
Rua Silfredo Roos, Distrito de Centro Novo deste Município de Planalto, Estado do

EMPREITEIRA DIEFEM3ACH LIDA

CJassificaçâo Lote Item Objeto Valor do item

1 1 1 Execução de pavimentação poliédrica
com pedras irregulares, com área total
de 2.086 M^, a ser executado na Rua
n° 2 e Rua Silfredo Roos, Distrito de
Centro Novo deste Município de
Planalto, Estado do Paraná.

71.500,00

/CAR A FATlMA MOMBACH
STURM

Presidente

027.056.7149-43

Planalto-Pr., 29 de abril de 2016.

OGERIO DE

OLIVEIRA

Membro

748.481.519-53
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Fone: (046) 3555-8100 - Fax: (46) 3555-8101

PLANALTO - PARANÁ

PARECER JURÍDICO

REFERENTE AO PROCESSO DE LICITAÇÃO

MODALIDADE CONVITE N° 009/2016

O presente Processo de Licitação n° 009/2016, na modalidade de

Convite, pelo critério menor preço, referente à contratação de empresa visando a

execução de pavimentação poliédrica com pedras irregulares, com área total de

2.086 a ser executado na Rua n° 2 e Rua Silfredo Roos, Distrito de Centro Novo

deste Município de Planalto, Estado do Paraná, encontra-se conforme os ditames da

lei e do ato convocatório, que recebeu adequada tramitação e execução, nos termos

da Lei n° 8.666/93, LC 123/2006 de 14 de dezembro de 2006 e demais legislação

aplicável, podendo o Sr. Prefeito, após efetivar o juízo de conveniência, homologar o

resultado, adjudicando ao vencedor o respectivo objeto.

Planalto-Pr., 09 de maio der2016

PATRIQUE MA

ASSESSORIA
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Praça São Francisco de Assis, 1583 - CEP: 85.750-000
e-mail: planaIto@rline.com.br
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PLANALTO - PARANÁ

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

O Prefeito Municipal de Pianalto, Estado do Paraná, no uso de suas

atribuições legais e considerando a decisão da comissão julgadora; segundo o

parecer da Assessoria Jurídica que o processo tramitou e seguiu os ditames da

legislação pertinente, HOMOLOGA o resultado da licitação na modalidade de

Convite n° 009/2016, cujo objeto é a contratação de empresa visando a execução de

pavimentação poliédrica com pedras irregulares, com área total de 2.086 M^, a ser

executado na Rua n° 2 e Rua Silfredo Roos, Distrito de Centro Novo deste Município

de Planalto, Estado do Paraná, em favor das empresas EMPREITEIRA

DIEFEMBACH LTDA, e em conseqüência ADJUDICA o objeto em favor da mesma

para que produza seus efeitos legais.

Planaíto-Pr, 10 de maio de 2016

MARLOTsl FERNANDO KUHN

PREFEITO MUNICIPAL



município de planalto
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e-mail: planalto@rline.com.hr
Fone: (046) 3555-8100 - Fax: (46) 3555-8101

PLANALTO - PARANÁ

CONTRATO ADMINISTRATIVO

DE EXECUÇÃO DE OBRA N° 07-^2016
CONVITE N° 009/2016

Contrato de execução de obra que entre si fazem o Município de
Planalto e a empresa Empreiteira Dlefembach Ltda., na forma abaixo.
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE PLANALTO, pessoa jurídica de direito Público
Interno, com sede à Praça São Francisco de Assis, 1583, inscrito no CNPJ n'^
76.460.526/0001-16, neste ato devidamente representado pelo Prefeito Municipal,
senhor MARLON FERNANDO KUHN, em pleno exercício de seu mandato e
funções, brasileiro, casado, residente e domiciliado neste Município de Planalto,
Estado do Paraná, portador da Cédula de Identidade RG n° 3.031.944-3 e do CPF/MF
sob n° 643.844.469-34.

CONTRATADA: EMPREITEIRA DIEFEMBACH LTDA., inscrita no CNPJ sob rf.
14.035.039/0001-59, com sede na Rua Curitiba rf 650, Centro, Município de Planalto,
Estado do Paraná, neste ato representada por sua Administradora Sr^. MARLISE
DIEFEMBACH, brasileira, solteira, empresária, portadora do RG n°. 3.418.568-9
SSP/PR e do CPF n°. 524.359.549-72, residente e domiciliada na Rua Curitiba, n" 650,
Centro, Município de Planalto, Estado do Paraná.

CLÁUSULA PRIMEIRA
DO OBJETO

O presente contrato tem por objeto a contratação de empresa visando a
execução de pavimentação poliédrica com pedras irregulares, com área total de 2.086
M2, a ser executado nas Ruas Rua n" 2 e Rua Silfredo Roos, Distrito de Centro Novo
deste Município de Planalto, Estado do Paraná. Tudo conforme projetos, memorial
descritivo, orçamento quantitativo e cronograma físico-financeiro. Conforme abaixo

Item Objeto Quant. Unidade Preço

unitário

Preço

total

1 Execução de pavimentação
poliédrica com pedras irregulares,
com área total de 2.086 M^, a ser

executado nas Ruas Rua n" 2 e Rua

Silfredo Roos, Distrito de Centro

Novo deste Município de Planalto,
Estado do Paraná.

01 UN 71.500,00 71.500,00

TOTAL 71.500,00
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PLANALTO - PARANÁ

Parágrafo Único - Integram e completam o presente Termo Conti-atual,
para todos os fins de direito, obrigando as partes em todos os seus termos, as
condições expressas no edital, atos convocatórios, projetos, memorial descritivo,
planilha de serviços, cronograma físico-financeiro, especificações, proposta da
licitante, parecer de julgamento, ordem de serviços, legislação pertinente à espécie.

CLÁUSULA SEGUNDA
REGIME DE EXECUÇÃO/FISCALIZAÇÃO
Execução do presente Contrato dar-se-á sob a forma de execução

indireta na modalidade de empreitada por preço global.
Parágrafo Primeiro - A empresa responsabiliza-se pela perfeita

execução do objeto, bem como a substituir ou complementar materiais e serviços em
desacordo, devendo obedecer rigorosamente os projetos, memorial descritivo,
planilha de serviços e cronograma físico-financeiro.

Parágrafo Segundo - A fiscalização do objeto ora conh-atado ficará a
cargo do Departamento de Engenharia do Município de Planalto.

CLÁUSULA TERCEIRA
DO VALOR

Pela execução do objeto ora conti-atado, a CONTRATANTE, pagará a
CONTRATADA o valor de R$ 71.500,00 (setenta e um mil e quinhentos reais),
daqui por diante denominado "VALOR CONTRATUAL".

CLÁUSULA QUARTA
DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTOS
Parágrafo Primeiro - O representante do Município de Planalto,

designado para acompanhar e fiscalizar a execução do contrato efetuará medições e
analisará o avanço físico real dos serviços executados e o exato cumprimento das
obrigações do contrato no período da medição, quanto a quantidade, qualidade e ao
prazo previsto para execução. Medida e atestada a execução dos serviços, a
contratada poderá emitir a correspondente nota fiscal.

Parágrafo Segundo - Os pagamentos serão efetuados conforme
medição efetuada pelo Representante do Município de Planalto, e em até 15 (quinze)
dias após o recebimento da respectiva nota fiscal.

Parágrafo Terceiro - Os pagamentos decorrentes da execução do objeto
correrão por conta dos recursos próprios do Município de Planalto. Proveniente das

Conta da despesa Funcional programática Destinação de recurso

480 05.115.15.452.1501-2017 0.1.00.0000000

732 06.120.26.782.2601-2030 0.1.00.0000000

CLAUSULA QUINTA
DOS PRAZOS

O prazo máximo para a execução e entrega do objeto do presente
Contrato é de 150 (cento e cinqüenta) dias corridos, contados a partir da data fixada
para seu início com a respectiva Ordem de Serviços a ser expedida pelo



município de planalto

CNPIN'' 76.460.526/0001-16
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PLANALTO - PARANÁ

Departamento de Engenharia, podendo ser prorrogado, a critério da Administi"ação
nas condições previstas em lei.

CLÁUSULA SEXTA

DOS TERMOS ADITIVOS

Serão incorporados a este contrato, mediante TERMOS ADITIVOS,
qualquer modificação que venha a ser necessária durante a sua vigência, decorrente
das obrigações assumidas pela CONTRATADA, alterações nas especificações
quantitativas e qualitativas ou prazos dos serviços prestados a CONTRATANTE.

CLÁUSULA SÉTIMA
DOS DIREITOS E RESPONSABILIDADES DAS PARTES

Parágrafo Primeiro - Constituem direitos da CONTRATANTE receber
o objeto deste Contrato nas condições avençadas e da CONTRATADA perceber o
valor ajustado na forma e no prazo convencionados.

Parágrafo Segundo - Constituem obrigações da CONTRATANTE:
a) Efetuar o pagamento à CONTRATADA, de acordo com as condições

de preço e prazo estabelecidos nas Cláusulas deste Contrato;
b) Dar à CONTRATADA as condições necessárias à regular execução

do Contrato;

c) Promover, por intermédio do fiscal designado, a fiscalização,
acompanhamento, conferência e avaliação da execução dos serviços
objeto deste Conti*ato;

d) Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser
solicitados pela CONTRATADA.

Parágrafo Terceiro - Constituem obrigações da CONTRATADA:
a) Prestar a execução dos serviços de acordo com as especificações

constantes nas cláusulas deste Contrato, e em conformidade com os

projetos, memorial descritivo, planilha de serviços, cronograma
físico-financeiro e especificações, com bom acabamento e utilizando
material de primeira qualidade;

b) Fornecer todos os materiais e equipamentos necessários à execução
dos serviços (ferramentas, maquinários e aparelhamento),
responsabilizando-se pela guarda, segurança e proteção de todo o
material e equipamento utilizado, até a conclusão dos serviços;

c) Iniciar os serviços objeto deste Contrato, após o recebimento efetivo,
da ordem de serviço;

d) Atender aos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e
comerciais decorrentes da execução;

e) Manter durante toda a execução do Contrato, em compatibilidade
com as obrigações por ele assumidas, todas as condições de
habilitação e qualificação exigidas na licitação;

f) Apresentar a Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) no início
da execução do Contrato;

g) Providenciar a matricula do objeto deste Contrato junto ao INSS;
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h) Apresentar sempre que solicitado, durante a execução do Contrato,
documentos que comprovem estar cumprindo a legislação em vigor
quanto as obrigações assumidas na licitação, em especial, encargos
sociais, trabalhista, previdenciários, tributários, fiscais e comerciais;

i) Cumprir e fazer cumprir todas as normas regulamentares sobre a
medicina e segurança do trabalho, obrigando seus empregados a
trabalhar com equipamentos individuais de segurança/prevenção
de acidentes de trabalho;

j) Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas
expensas, no total ou em parte, do objeto do contrato em que se
verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução

ou de materiais empregados,
k) Toda e qualquer responsabilidade criminal, civil e administrativa

pela prestação dos serviços objeto do presente contrato caberá única
e exclusivamente a CONTRATADA.

CLÁUSULA OITAVA
DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS PARA O CASO DE
INADIMPLEMENTO CONTRATUAL

Parágrafo Primeiro - À CONTRATADA serão aplicadas multas pela
CONTRATANTE a serem apuradas na forma a saber: pela inexecução total ou
parcial do contrato ou instrumento equivalente e pelo descumprimento das normas e
legislação pertinentes à execução do objeto contratual que acarrete a rescisão do
contrato, o Município de Planalto, poderá, ainda, garantida a prévia defesa, aplicar à
empresa contratada as sanções previstas no art. 87 da Lei n" 8.666/93, sendo que em
caso de multa esta corresponderá a 10% (dez por cento) sobre o valor do contrato.

Parágrafo Segundo - Pelo retardamento da execução do contrato,
quando não mantiver a proposta, falhar ou fraudar no fornecimento do objeto
adquirido, comportar-se de modo inidôneo, fizer declaração falsa ou cometer fraude
fiscal, garantindo o direito prévio da citação e da ampla defesa, ficará impedido de
licitar e contratar com a administração, pelo prazo de até 02 (dois) anos, enquanto
perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a
reabilitação perante o Município de Planalto.

CLÁUSULA NONA
DA RESCISÃO

O presente Contrato poderá ser rescindido caso ocorram quaisquer dos
fatos elencados no art. 78 e seguintes da Lei n". 8.666/93.

Parágrafo Único - A CONTRATADA reconhece os direitos da
CONTRATANTE, em caso de rescisão administrativa prevista no art. 77, da Lei rf.
8.666/93.

CLÁUSULA DÉCIMA
DA VIGÊNCIA DO CONTRATO
O prazo de vigência do presente contrato até 31/12/2016.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA
DA CESSÃO DO CONTRATO E SUBCONTRATAÇÃO
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A CONTRATADA não poderá ceder o presente Contrato a nenhuma
pessoa física ou jurídica, sem autorização prévia, por escrito, da CONTRATANTE e
anuência expressa da Contratante.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA
DOS CASOS OMISSOS

Os casos omissos serão dirimidos de comum acordo entre as partes,
com base na Lei n^. 8.666/93, e dos princípios gerais de direito.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA
DO FORO

As partes contratantes ficam obrigadas a responder pelo cumprimento
deste termo, perante o Foro da Comarca de Capanema-Pr. Não obstante qualquer
mudança de domicilio da CONTRATADA que, em razão disso, é obrigada a manter
um representante com plenos poderes para receber notificação, citação inicial e
outras medidas em direito permitidas.

Justas e contratadas, firmam as partes este instrumento em 02 (duas)
vias de igual teor, com as testemunhas presentes no ato, a fim de que produza seus
efeitos legais.

Planalto-Pr., 10 de maio de 2016.

C

rw]
ONTRATANTE

TESTEMUNHAS:

CONTRATADA

Oldmr Campos
RGàM5.397-7

CPF99<hI35J69-lS

_ Kruqer
CROPR 0302S1/O-7

RG 12.490.309-8/PR
CPF 310.216.890^6



Diário Oficial dos Municípios
= do Sudoeste do Paraná - DIOEMS =

Sexta^eirã, 13 ds de 2Ú16

119,141,161,162,163,164,165,166,167.168,169,182,184,186,187,183,189,190,212.215,

214,215.216,217,218,219,222,227,228.235,236,240. LOTE 05: 02,03 04,05,06,09, iú, n
,12,13,15,16,17,19,27,28,29,30,33,34,35,36,38,39,46,53,54,55,61,64,65,66,76,76,79.80,

82,86,87,92,93,94,95,96,97,98,99,100,108. LOTE 06: 02,05,07,08,18,20,21.22,23,24.26

,26,28,30,31.

Totalizando a Importância de R$ 73.996,72 (setenta e trés mil, novecentos e noventa e
seis reais e setenta e dois centavos).
3.3 DAL MOLIN AUTO PEÇAS LTDA,, pessoa jurídica, com Inscrição no CNPJ n°
82,320,730/0001-34, situada na Travessa 02, n® 564, Centro, Município de Realeza,
Estado do Paraná, para o fornecimento do LOTE: 01:06,17,19,21,22,24,26,35,36,41,43,4
4,45. LOTE 02: 01,04,05,07,08,10,13,14,18,19,20,21,22,23,26,27,29,30,35,36, LOTE 03:
01,05,11.12,13,18,23,24.30,31,38,39,44,45,50,52.53,54,55,56,57,58,59,60,64,71,88,89,9
0,91,93,94,99,100,101. LOTE 04: 09,10,15,16.29.30,40,41,46.47,48,49,50,51.52,53,04,6
5,68,74.75,76,77,79,80,81,82,91,94,96,97.105.106,109,110,113.115.116,120,122,123,12

4,125,126.127,128,129,130,131,132,133,134,135,136,137,142,148,154,155,156.107,158

.159.160,176,177,178,179,180,181,185,191,192,193,194.197,198,199.201,202,207.208,
209,210,211,225.230,231,233,234,237,241,242. LOTE 05: 01.08,18,21.22,23,32.í2.4ó J.

4.45,51,59,63,69,71.74,78.88,89,109. LOTE 03,04,11,13,14,16,17,32,25.36.
Totalizando a importância de RS 61.195,49 (sessenta e um mil, cento e noventa e cinco
reais e quarenta e nove centavos).

4. Data da Abertura:

A Licitação Pregão Presenciai n® 034/2016 de 14 de abril de 2016, teve sua abertura em
reunião realizada pela Pregoeira no dia 29 de abril de 2016 às 10:30 horas, na sala do
reuniões da Prefeitura Municipal de Planalto, Estado do Paraná, na Praça São Francisco
de Assis, 1583, Centro.

Planalto, Estado do Paraná, em 29 de abril de 2016.

CAP' A FATIMA MOMBACH STURM - Pregoeira

TE^nnS DE HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL N® 034/2016

O Prefeito do Município de Planalto, Estado do Paraná, considerando o parecei do
Pregoeiro e equipe de apoio, de conformidade com a ATA de Sessão Pública de Pregão
Presencial n® 034/2016, lavrada em 29 de abril de 2016, HOMOLOGO o resultado final

do Processo Licitatórlo, na modalidade Pregão Presencial. Tipo Menor Preço por liem de
acordo com o abaixo descrito:

OBJETO: Aquisição de peças necessárias ao funcionamento regular e peimanente da
frota de veículos, deste Município de Planalto,
EMPRESA: Auto Peças Izabelense Ltda.
LOTE: 01-ITENS: 09,28,37.

LOTE 03-ITENS: 02,06.09,10,14,15,16.17,19,20.21,22.25,26,27.2829 32,33,34,37,43,46
,47,61,62.63,65,66,67,68

69,70,87,92.95.96.97,98,102. LOTE 04-ITENS: 21,24,25,26,27,35,36,38,39,43,44,45,.55,
56,58,59,63,66,67,72,73,78,84,85,86,95,98,99.100.102.

111,117,118.121,138,139,140.143,144.145.1465,147,149.150,151,152,153,170.171.172,

173,174,

175,183,195,196.200,203,204,206,220,221,223,224,226,229,232,238,239 LOTE 05-
ITENS: 07,14,20,24.25,26.31,37,40,41,47,48,49,50,52,56.57,58,60,62,67,68,70,72,73,77
,81,83,84,85,90,

91,101,102,103,104,105,106,107,110,111,112,113,114. LOTE OS-ITENS-
01,06,09,10,12.15.19,29,33,34.
VALOR TOTAL: R$ 65.155,76 (sessenta e cinco mil, cento e cinqüenta e cinco reais e
setenta e seis centavos).
EMPRESA: Copini & Filhos Ltda.
LOTF- ni-ITENS: 01,02,03,04,05,07,08,10,11,12,13,14,15.16.18,20,23,25,27,29,30,31,3

2,3 18,39.40,42. LOTE 02-ITENS: 02,03,06,09.11,12,15,16,17,24,25,28,31,32,3.3,34
, LÍÍWt3 ITENS: 03,04,07,08,35,36,40,41,42,48,49.51,72,73.74,75,73,77,78,79,60,81,8
2,83,84,85,86. LOTE 04-ITENS: 01,02.03,04,05,06,07,08,11,12,13,14,17,18,19.20,22.23
,28,31.32.33.34.37,42,54,60.61.52,69.70.
71,83,87,88,89.90,92,93,101,103,104,107.108,112.114,119,141,161,152.163.164,165.16
6,167.

168,169,182,184,186,187,168.189,190,212,213,214,215,216,217,218,219.222,227.228,
235,236,

240. LOTE 05-ITENS: 02,03.04,06.09,10,11,12,13.15,16,17,19,27,28,29,30,33,34,35,36,

38,39,46,53,54,55,61,64,65,66,
75,76,79,60,82,86.87,92,96,94,95.96.97,98,99,100,108, LOTE 06-ITENS: 02.05,07,08.1
8,20,21,22,23,24,25,26,27,28,30.31.
VALOR TOTAL: RS 73.996,72 (setenta e três mil, novecentos e noventa e seis reais e
setenta e dois centavos).
EMPRESA: Dal Moiin Auto Peças Ltda,
LOTE: 01 ITENS: 06,17,19,21,22,24,26,35,36,41,43,44,45, LOTE 02 ITENS: 01,04,05,07
,08,10,13,14,18,19,20,21,22,23,26,27,29,30,35,36, LOTE 03 ITENS: 01,05,11,12,13,18,2
3,24,30,31,38,39,44,45,50,52,53,54,55,56.57,58,59,60,64,71,88,89,90,91,93

94,99.100,101. TOTAL 04- ITENS: 09,10,15,16,29,30,40,41,46,47,48,49.50,51,52.53,64
,65,68.74,75,76,77,79,80,81,82,91,94,96,97

105,106,109,110,113,115,116,120,122,123,124,125,126,127,128,129,130,131.132,133,1
34,135,

136,137,142,148.154,155,156,157,158,159,160,176,177,178.179,180,181,185,191.192.
193,194,

197,198,199,201,202,207,208,209,210,211,225,230,231,233,234,237,241,242. LOTE 05
- ITENS: 01,08,18.21,22,23.32,42,43,44,45,51,59,63,69,71.74.78,88,89,109. LOTE 06 -
ITENS: 03,04.11,13.14,16,17.32,35,36,
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VALOR TOTAL: R$ 61.195,49 (sessenta e um mil, cento e noventa e cinco reais e
quarenta e nc-ve centavos),

VALOR TCyiAL GERAL: 200.347,97 [duzentos mil, trezentos e quarenta e sete reais e
noventa e sete centavos).

DATA: 10 ds maio de 2G16.

MARLON FERNANDO KUHN - Prefeito Municipal

EXTRATO DE CONTRATO N® 076/2016

CONVITE l-P 010/2016

DATA DA ASSINATURA: 1Ú da rr.aio de 2016

CONTRATANTE: Município de Planalto

CONTRATADA: Materiais da Construção Rogerl Ltda.
OBJETO Aquisição de areia destinada as necessidades de consumo deste Município
de Planalto.

QUANTIDADE; 900 ML

VALOR TOTAL; RS 76.050,00 (setenta e seis mil e cinqüenta reais).
PRAZO DE VÍGÉNCIA: 31/12/2017
MARLON FERNANDO KüHN - Prefeito Municipal

HOMOLOGAÇÃO E .ATO ADJUDICATÓRIO
CONVITE N® 010/2016

O MUNICÍPIO DE PLA.NALTO, Com bsse na Lei Federa! 8.666/93, faz saber aos
interessadcf. que realizou abertura de documentos e propostas de preços referente edital
CONVITE N® 010/2016 da acordo com o abaixo descrito:

OBJETO Âcuislção de areia destinada as necessidades de consumo deste Município
de Planallc.

EMPRESA: Materiais de Construção Rogeri Ltda.
QUANTIDADE: 900 ML

VALOR TOTAL: RS 76.050,00 (setenta e seis mil e cinqüenta reais).
DATA. 10 de maio ds 2016

?MRLON FERNANDO KUHN - Prefeito Municipal
uv-jiasi-V!

EXTRATO DE CONTRATO N® 074/2016

CONVITE (109,'2016

DATA DA ASSINATURA. 10 ds maio de 2016

CONTRATANTE: Município de Planalto
CONTRATADA: Empreiteira Diefembech Ltda.
OBJETO Contratação de empresa visando a execução de pavimentação pollédrica com
pedras irregulares, com área total de 2.086 M®, a ser executado na Rua n® 2 e Rua Silfredo
Roüs, Distrito de Centro Novo deste Município de Planalto, Estado do Paraná, Estado do
Paraná.

ITEM, 01.

VALOR: RS 7i .500,00 (seteme s um mil e quinhentos reais).
PRAZO DE VIGÊNCIA: 31/12"y2016
MARLON FERNANDO KUHN - Prefeito Municipal

HOMOLOGAÇÃO E .ATO ADJUDICATÓRIO
CONVITE N" 009/2012

município de planalto, corri base na Lei Federal 8.666/93, faz saber aos interessados

que realizou .abertura de documentos e propostas de preços referente edital CONVITE N®
009/2016 da acordo com o abaixo descrito:

OBJETO: Contralaçãu de empresa visanrjo a execução de pavimentação pollédrica com
pedras irregulares, com área total de 2.086 M®, a ser executado na Rua n® 2eRua Silfredo
Rooâ. Distrito de Ceniro Novo deste Município de Planalto, Estado do Paraná.
Empresa: Empreiteira Diefembach Lida.
VALOR TOTAL: RS 71.500,00 (seienía e um mil e quinhentos reais).
DATA: 10 ds niaio de 2016

MARLON FERNANDO KUHN - Prefeito Municipal

E)CTRATO DÊ CONTRATO N® 076/2016

CONVITE N® 011/2016

DATA DA ASSINATURA: 11 de maio ds 2016

CONTRATANTE: Município de Planalto
CONTR.ATADA: Empreiteira Diefeinbach Ltda.
OBJETO: Contratação de empresa visando a execução do muro de contenção para aterro
da construção do campo de futebol a ser executado no Módulo Esportivo Orlando Elimar
Kegisr, Município de Planalto.
ITEM: 01.

VALOR; RS 5D.875,0Ü (cinqüenta mil e oitocentos e setenta e cinco reais).
PRAZO DE VIGÊNCIA: 31/12/2015
MARLON FERNANDO KUHN - Prefeito Municipal

Oiirto Ofldal Assinado Elaironlcamenle com Certifieada
pyapti Pedrio ICP-flraaIl. AAMSOP-Assodagfioflcs Miriidplos

do Sudoeste do Perend ds serantla da euleriíádsde deste
—/lOT-' documento, desde oue t^ualizsdo stravte ao site.

Paro consciltãr a autentlaiiiide do

eariinba do tempo. Informa o
código ao lado no site. 10^5124638

htfp://amsop,dioems.com.br PAgiiimos


