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Planalto-Pr., 23 de março de 2015

DE: Antonio Renato Sangalli - Secretaria de Obras e Serviços Urbanos

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 3.317,18 M^, a ser
construído na Travessa Albano Drey e Ruas Terezinha Marlene Piva e Oscar Scherer,
perímetro urbano deste Município de Planalto, Estado do Paraná. Tudo conforme
projetos, memorial descritivo, orçamento quantitativo e cronograma físico-financeiro.

Item Objeto Quant. Unid. Preço unit. Preço total

1 Execução de pavimentação poliédrica
com pedras irregulares, com área total
de 3.317,18 M^, a ser construído na
Travessa Albano Drey e Ruas
Terezinha Marlene Piva e Oscar

Scherer, perímetro urbano deste
Município de Planalto, Estado do
Paranáto.

01 UN 110.245,39 110.24539

VALOR TOTAL 110.245,39

aproximado de R$ 110.245,39 (cento e dez mil, duzentos e quarenta e cinco reais e
trinta e nove centavos).

Cordialmente,

ANTONIÓ RENATO SANGALLI
Secretário de Obras e Serviços Urbanos
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Planalto-Pr., 24 de março de 2015

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 3.317,18 M^, a ser construído na Travessa Albano Drey
e Ruas Terezinha Marlene Piva e Oscar Scherer, perímetro urbano deste Município
de Planalto, Estado do Paraná, encaminhamos:

PARA: Secretaria de Finanças;

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

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

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

Cordialmente,

MARLQN FERNANDO KUHN

refeito Municipal.
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Planalto-Pr., 25 de março de 2015

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
3.317,18 M2, a ser construído na Travessa Albano Drey e Ruas Terezinha Marlene
Piva e Oscar Scherer, perímetro urbano deste Município de Planalto, Estado do
Paraná, expedido por Vossa Excelência na data de 24/03/2015, informamos a
existência de previsão de recursos orçamentários para assegurar o pagamento das
obrigações decorrentes da solicitação supra, sendo que o pagamento será efetuado

w

DOTAÇÕES

480 05.115.15.452.1501-02017 0.1.00.0000000

730 06.120.26.782.2601-02030 0.1.00.0000000

Cordialmente,

ENSON ELEMAR SCHABO

Secretário de Finanças
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PARECER:

Planalto-Pr., 26 de março de 2015

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 3.317,18 M^, a ser
construído na Travessa Albano Drey e Ruas Terezinha Marlene Piva e Oscar Scherer,
perímetro urbano deste Município de Planalto, Estado do Paraná.

De acordo com a informação contida no ofício, de
23/03/2015, da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos e pesquisa de preços feita
pelo Departamento de Compras, o preço máximo do objeto importa em R$ 110.245,39
(cento e dez mil, duzentos e quarenta e cinco reais e trinta e nove 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

DOTAÇÕES

480 05.115.15.452.1501-02017 0.1.00.0000000

730 06.120.26.782.2601-02030 0.1.00.0000000

critério de julgamento de MENOR P.
8.666/93 e suas alterações^JjS-^I2S72006
disposições legais.

ela Lei Federal n.°

14 de dezembro ̂dev 2006, e demais

tOBAL;

É o Parecer,
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AUTORIZAÇÃO PARA LICITAÇÃO

Planalto-Pr., 27 de março de 2015

DE; 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
3.317,18 a ser construído na Travessa Albano Drey e Ruas Terezinha Marlene
Fiva e Oscar Scherer, perímetro urbano 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 001/2015.

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

MARLON FERNANDO KUHN
'refeito Municipal
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DE CONVITE W® ,.,J2015

1 - PREÂMBULO

1.1-0 município de planalto, estado do PARANÁ, por intermédio da
Comissão Permanente de Licitação designada pela Portaria n° 001/2015, de
02/01/2015, 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 poliédríca com pedras irreguiares, com área totai de 3.317,18 M^,
a ser construído na Travessa Aibano Drey e Ruas Terezinha Marlene Piva e
Oscar Scherer, perímetro urbano deste Município de Planaito, 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 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 tem por objeto a contratação de empresa visando a
execução de pavimentação poliédrica com pedras irregulares, com área total de
3.317,18 M^, a ser construído na Travessa Albano Drey e Ruas Terezinha Marlene
Piva e Oscar Scherer, perímetro urbano 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

01 UN 110.245,39110.245,39
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de 3.317,18 M^ a ser construído na
Travessa Albano Drey e Ruas Terezinha
Marlene Piva e Oscar Scherer, perímetro
urbano deste Município de Planalto,
Estado do Paraná.

TOTAL 110.245,39

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
pÈiada^^spè^íí

480 05.115.15.452.1501-02017 0.1.00.0000000

730 06.120.26.782.2601 -02030 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.
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 "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 início da sessão.
Poderá também ser enviada ainda em um terceiro envelope.

6 - DA FORMA DE APRESENTAÇÃO DOS ENVELOPES "I" 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

2
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seguintes dizeres:

a) CONVITE N° /2015
ENVELOPE I - DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO
PROPONENTE:

b) CONVITE N° /2015
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 Ã 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;
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k) Declaração de responsabilidade, indicando o responsável pela execução
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.
8.3-0 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 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 llcitantes 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 123/2006, tem a oportunidade de cotejar seus preços com os demais
llcitantes 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
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até 10% (dez por cento) de menor preço de licitante não beneficiário da mesma
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$ 110.245,39 (cento e dez mil,
duzentos e quarenta e cinco reais e trinta e nove 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 90
(noventa) 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 30/10/2015.

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
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(cinco) dias úteis, sob pena de decair o direito à contratação, sem prejuízo das
sanções previstas no art. 81, da Lei n® 8.666/93.
14.2-0 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 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®/o (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;
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i) Projetos, memorial descritivo, orçamento quantitativo e cronograma físico-
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

w  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

MARLON FERNANDO KUHN

Prefeito Municipal

w
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MINUTA DE CONTRATO ADMINISTRATIVO

DE EXECUÇÃO DE OBRA N° ..../2015
CONVITE N° ...V2015

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
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
3.317,18 M^, a ser construído na Travessa Albano Drey e Ruas Terezinha Marlene
Piva e Oscar Scherer, perímetro urbano deste Município de Planalto, Estado do
Paraná. Tudo conforme projetos, memorial descritivo, orçamento quantitativo e

Item Objeto Quant. Unidade Preço

unitário

Preço

total

1 Execução de pavimentação
poliédrica com pedras irregulares,
com área total de 3.317,18 M^, a ser

construído na Travessa Albano

Drey e Ruas Terezinha Marlene
Piva e Oscar Scherer, perímetro
urbano deste Município de
Planalto, Estado do Paraná.

01 UN

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

Conta da despesa Funcional programática Destinação de recurso

480 05.115.15.452.1501-02017 0.1.00.0000000

730 06.120.26.782.2601-02030 0.1.00.0000000

CLAUSULA QUINTA

DOS PRAZOS

O prazo máximo para a execução e entrega do objeto do presente
Contrato é de 90 (noventa) dias corridos, contados a partir da data fixada para seu
início com a respectiva Ordem de Serviços a ser expedida pelo Departamento de
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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,
acompanhamento, 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 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 n°.
8.666/93.

CLÁUSULA DÉCIMA
DA VIGÊNCIA DO CONTRATO
O prazo de vigência do presente contrato até 30/10/2015.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA
DA CESSÃO DO CONTRATO E SUBCONTRATAÇÃO

4
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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., de de

CONTRATANTE CONTRATADA

TESTEMUNHAS:
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PARECER:

Planalto-Pr., 30 de março de 2015

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 3.317,18 M^, a ser
construído na Travessa Albano Drey e Ruas Terezinha Marlene Piva e Oscar Scherer,
perímetro urbano 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 n° 8.666, de 21 de junho de 1993, LC 12^/5006-^ 14 de de^bro de 2006 e
demais legislação aplicável.

ecer.
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CONVITE 012/2015

w

1 - PREÂMBULO

1.1-0 município de planalto, estado do PARANÁ, por intermédio da
Comissão Permanente de Licitação designada pela Portaria n° 001/2015, de
02/01/2015, 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®
012/2015, do tipo MENOR PREÇO GLOBAL, na data de 09/04/2015, às 14:00
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 poliédrica com pedras irregulares, com área total de 3.317,18 M^,
a ser construído na Travessa Albano Drey e Ruas Terezinha Marlene Piva e
Oscar Scherer, perímetro urbano deste Município de Planaito, 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
14:00 horas da data de 09/04/2015, 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 14:00 horas do dia
09/04/2015. 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 tem por objeto a contratação de empresa visando a
execução de pavimentação poliédrica com pedras irregulares, com área total de
3.317,18 M^, a ser construído na Travessa Albano Drey e Ruas Terezinha Marlene
Piva e Oscar Scherer, perímetro urbano 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

01 UN 110.245,39110.245,39
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de 3.317,18 a ser construído na
Travessa Albano Drey e Ruas Terezinha
Marlene Piva e Oscar Scherer, perímetro
urbano deste Município de Planalto,
Estado do Paraná.

TOTAL 110.245,39

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

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

DOTAÇÕES

" 480 05.115.15.452.1501-02017 0.1.00.0000000

730 06.120.26.782.2601-02030 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.
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 "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 início da sessão.
Poderá também ser enviada ainda em um terceiro envelope.

6 - DA FORMA DE APRESENTAÇÃO DOS ENVELOPES "I" e "II" 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

2
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seguintes dizeres;

a) CONVITE N° 012/2015
ENVELOPE I - DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO
PROPONENTE:

b) CONVITE N® 012/2015
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
w  procedimento de licitação, deverá formalizar uma Carta de Credenciamento,

conforme modelo constante no Anexo II deste Edital, que deverá ser entregue á
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;

/
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k) Declaração de responsabilidade, indicando o responsável pela execução
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 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 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 123/2006, 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

4
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até 10% (dez por cento) de menor preço de lícítante não beneficiário da mesma
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$ 110.245,39 (cento e dez mil,
duzentos e quarenta e cinco reais e trinta e nove 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 90
(noventa) 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 30/10/2015.

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

/
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(cinco) dias úteis, sob pena de decair o direito à contratação, sem prejuízo das
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 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 CONTI^TADA 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;
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i) Projetos, memorial descritivo, orçamento quantitativo e cronograma físico-
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., 30 de março de 2015

MAR^N FERNANDO KUHN
Prefeito Municipal

w
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CONVITE N® 012/2015

ANEXO II - CARTA DE CREDENCIAMENTO

RAZÃO SOCIAL:

CNPJ N°

ENDEREÇO.

MUNICÍPIO:

.FONE:_

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°

012/2015, 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
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CONVITE N® 012/2015

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°

012/2015, 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

V
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CONVITE N® 012/2015

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

PROPONENTE:

CNPJ N^

ENDEREÇO.

MUNICÍPIO:

.FONE:_

EST.

A proponente abaixo assinada, participante da licitação

modalidade de CONVITE N° 012/2015, 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 ã 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® 012/2015

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° 012/2015,
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® 012/2015

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° 012/2015,
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.

Local e data

NOME:

RG/CPF

CARGO
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CONVITE N® 012/2015

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) proíissional(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» 012/2015

EMPRESA:

CNPJN'

INSCRIÇÃO ESTADUAL N'

ENDEREÇO:.

CIDADE: ESTADO:

Declara o recebimento do edital CONVITE N° 012/2015 e anexos
I,II,III,IV,V,VI,VII, Minuta de Contrato, projetos, memorial descritivo,
orçamento quantitativo e cronograma físico-fínanceiro, pertinente a
contratação de empresa visando a execução de pavimentação poliédrica
com pedras irregulares, com área total de 3.317,18 M^, a ser construído
na Travessa Albano Drey e Ruas Terezinha Marlene Piva e Oscar
Scherer, perímetro urbano 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° ...V2015
CONVITE N° ...V2015

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
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
3.317,18 M2, a ser construído na Travessa Albano Drey e Ruas Terezinha Marlene
Piva e Oscar Scherer, perímetro urbano deste Município de Planalto, Estado do
Paraná. Tudo conforme projetos, memorial descritivo, orçamento quantitativo e

Item Objeto Quant. Unidade Preço

unitário

Preço

total

1 Execução de pavimentação
poliédrica com pedras irregulares,
com área total de 3.317,18 M^, a ser

construído na Travessa Albano

Drey e Ruas Terezinha Marlene
Piva e Oscar Scherer, perímetro
urbano deste Município de
Planalto, Estado do Paraná.

01 UN

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

Conta da despesa Funcional programática Destinação de recurso

480 05.115.15.452.1501-02017 0.1.00.0000000

730 06.120.26.782.2601-02030 0.1.00.0000000

DOS PRAZOS

O prazo máximo para a execução e entrega do objeto do presente
Contrato é de 90 (noventa) dias corridos, contados a partir da data fixada para seu
início com a respectiva Ordem de Serviços a ser expedida pelo Departamento de
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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,
acompanhamento, 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 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 if 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 if.
8.666/93.

CLÁUSULA DÉCIMA
DA VIGÊNCIA DO CONTRATO
O prazo de vigência do presente contrato até 30/10/2015.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA
DA CESSÃO DO CONTRATO E SUBCONTRATAÇÃO

4
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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., de de

CONTRATANTE CONTRATADA

TESTEMUNHAS:
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DECLARAÇÃO DE RECEBIMENTO
EDITAL CONVITE N" 012/2015

EMPRESA: CAW - SERVIÇO DE TERRAPLENAGEM LIDA.

CNPJN°: 04.726.528/0001-01

ENDEREÇO: AV RIO GRANDE DO SUL, S/N, FINAL, CENTRO.

CIDADE: PLANALTO ESTADO: PR

Declara o recebimento do edital CONVITE N° 012/2015 e anexos

1,11,111,1V,V,V1,V11, Minuta de Contrato, projetos, memorial descritivo,
orçamento quantitativo e cronograma fisico-financeiro, pertinente a
contratação de empresa visando a execução de pavimentação poliédrica
com pedras irregulares, com área total de 3.317,18 M^, a ser construído
na Travessa Albano Drey e Ruas Terezinha Marlene Piva e Oscar
Scherer, perímetro urbano deste Município de Planalto, Estado do
Paraná.

Planalto-Pr.31 de março de 2015.

NOME: Silvia Leticia Steffens da Rosa

RGN": 5.976.116-1

ASSINATURA: C ̂
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DECLARAÇÃO DE RECEBIMENTO
EDITAL CONVITE N" 012/2015

EMPRESA: A. A. COLUSSI & CIA LTDA.

CNPJN°: 84.840.503/0001-65

ENDEREÇO: RUA PADRE CIRILO, N° 303, CENTRO.

CIDADE: CAPANEMA ESTADO: PR

Declara o recebimento do edital CONVITE N° 012/2015 e anexos

I,II,III,IV,V,VI,VII, Minuta de Contrato, projetos, memorial descritivo,
orçamento quantitativo e cronograma físico-financeiro, pertinente a
contratação de empresa visando a execução de pavimentação poliédrica
com pedras irregulares, com área total de 3.317,18 M^ a ser construído
na Travessa Albano Drey e Ruas Terezinha Marlene Piva e Oscar
Scherer, perímetro urbano deste Município de Planalto, Estado do
Paraná.

Planalto-Pr.31 de março de 2015.

NOME: ALDEMIR COLUSSI

RG N° : 2.004.536-1

ASSINATURA:
deiTíir
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DECLARAÇÃO DE RECEBIMENTO
EDITAL CONVITE N" 012/2015

EMPRESA: CONSTRUTORA ROGER LTDA.

CNPJN°: 11.993.665/0001-60

ENDEREÇO: AV CAXIAS DO SUL, N° 219, CENTRO.

CIDADE:PLANALTO ESTADO: PR

Declara o recebimento do edital CONVITE N° 012/2015 e anexos

I,II,IIIJV,V,VI,VII, Minuta de Contrato, projetos, memorial descritivo,
orçamento quantitativo e cronograma fisico-financeiro, pertinente a
contratação de empresa visando a execução de pavimentação poliédrica
com pedras irregulares, com área total de 3.317,18 M^, a ser construído
na Travessa Albano Drey e Ruas Terezinha Marlene Piva e Oscar
Scherer, perímetro urbano deste Município de Planalto, Estado do
Paraná.

Planalto-Pr.31 de março de 2015.

NOME: Roger Filipsen

RG N°: 4.016.702-1

ASSINATURA:



A.A COLUSSI & CIA LTDA

FONE: (46) 3552' 1706

Rua Padre Cirilo, n- 303 - Centro, CAPANEMA - PR CEP: 85760-000

CNPj: 84.840.503/0001-65 inscest: 90333600-50

CONVITE N® 012/2015

CARTA DE CREDENCIAMENTO

PROPONENTE: A.A. COLUSSI & CIA LTDA

CNPJ N° 84.840.503/0001-65

ENDEREÇO: R PADRE CIRILO, N° 303, CENTRO FONE: (46) 3552-1706

MUNICÍPIO: CAPANEMA EST. PARANÁ

Credenciamos o Sr. ALDO ALFREDO COLUSSI, portador

da cédula de identidade sob n° 2.180.712-5 e CPF sob n° 407.983.219-20, A

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

012/2015, 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

Capanema, 09 de Abril de 2015.

iLDEMlRÍGCnqüSSI

RG N° 2.004.536^i:^PF N° 524.947.489-68
SÓCIO ADMINISTRADOR
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Alteração Contratual

SOCIEDADE LIMITADA

QUINTA ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE \ ,
A. A. COLUSSI & CIA LTDA

CNPJN° 84.840.503/0001-65

^  . ., . . . Folha 01
Os signatários deste instrumento:

1. ALDO ALFREDO COLUSSI, brasileiro, natural de Capanema, Paraná, solteiro
nascido em 28/03/1961, empresário, inscrito no CPF n° 407.983.219-20 portador
do Documento de Identidade RG n° 2.180.712-5 - SSP/PR, residente e dómiciliado
em Capanema, Estado do Paraná, à Rua Padre Cirilo, s/n°. Centro, CEP 85760-000;

2. ALDEMIR COLUSSI, brasileiro, casado, pelo regime de Comunhão Universal de
Bens, empresário, inscrito no CPF n° 524.947.489-68, portador do Documento de
Identidade RG n^ 2.004.536-1 - SSP/PR, residente e domiciliado em Capanema,
Estado do Parana, a Rua Padre Cirilo, s/n°, Centro, CEP 85760-000, únicos sócios
componentes da sociedade empresária limitada que gira nesta praça sob o nome de
A. A. COLUSSI & CIA LTDA, com sede na Rua Padre Cirilo, n° 303, Centro
Capanema, Estado do Paraná, CEP 85760-000, registrada na Junta Comercial do
Paraná sob n° 41202633989 em 24/09/1991 e a última alteração sob n°:
20061850187 em 05/06/2006, resolvem alterar e consolidar o contrato social e
posteriores alterações, mediante as condições estabelecidas nas cláusulas seguintes:

CLAUSULA PRIMEIRA: Fica alterada a Cláusula Terceira da Quarta Alteração do
Contrato Social Consolidado, onde constava: O objeto social é Terraplanagem, Construção
de Calçamento com Pedras Irregulares, Pavimentação, Saneamento Básico, Transportes de
Cargas e Máquinas via Rodoviária, Locação de Veículos e Máquinas e Comércio de
Aparelhos Eletroeletrônicos, passando a ser: (CNAE - 4313-4/00) Obras de terraplenagem,
(CNAE 4213-8/00) Construção de Calçamento com Pedras Irregulares, (CNAE - 4319-
3/00) Pavimentação, Saneamento Básico, (CNAE - 4930-2/02) Transportes de Cargas e
Maquinas via Rodoviária, (CNAE - 7732-2/01) Locação de Veículos e Máquinas, (CNAE
- 4752-1/00) Comércio de Aparelhos Eletroeletrônicos e (CNAE - 6612-6/04) Serviços de
Comissões sobre Venda de Aparelhos Telefônicos inclusive Celulares.

Parágrafo Primeiro: Em virtude das modificações, a Cláusula Terceira da Quarta
Alteração do Contrato Social Consolidado passa a ter a seguinte redação: O objeto social é
^NAE - 4313-4/00) Obras de terraplenagem, (CNAE - 4213-8/00) Construção de
Calçamento com Pedras Irregulares, (CNAE - 4319-3/00) Pavimentação, Saneamento
Básico, (CNAE - 4930-2/02) Transportes de Cargas e Máquinas via Rodoviária, (CNAE -
7732-2/01) Locação de Veículos e Máquinas, (CNAE - 4752-1/00) Comércio de Aparelhos
Eletroeletrônicos e (CNAE - 6612-6/04) Serviços de Comissões sobre Venda de Aparelhos
Telefônicos inclusive Celulares.
CLÁUSULA SEGUNDA: Fica alterada a Cláusula Quarta da Quarta Alteração do Contrato
Social Consolidado, onde mencionava o valor e a distribuição do capital: O valor do capital
que era R$ 300.000,00 (trezentos mil reais) é elevado para R$ 550.000,00 (quinhentos e
cinqüenta mil reais) dividido em 550.000 (quinhentas e cinqüenta mil) quotas de capital no
valor nominal de R$ 1,00 (um real) cada uma, com o aumento de R$ 250.000,00 (duzentos
e cinqüenta mil reais) nas seguintes formas e condições: R$ 27.500,00 (vinte e sete mil e
quinhentos reais) com a Utilização dos Lucros Acumulados contabilizados na empresa pelo
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Alteração Contratual

SOCIEDADE LIMITADA

Folha 02

QUINTA ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE
A. A. COLUSSI & CIA LTDA
CNPJ N° 84.840.503/0001-65

sócio ALDO ALFREDO COLUSSI e R$ 222.500,00 (duzentos e vinte e dois mil e
çjuinhentos reais) com a Utilização dos Lucros Acumulados contabilizados na empresa pelo
SÓCIO ALDEMIR COLUSSI e a distribuição passa a ser: ALDO ALFREDO COLUSSI
60.500 quotas - R$ 60.500,00 e ALDEMIR COLUSSI, 489.500 quotas - R$ 489.500,00.

Parágrafo Primeiro: Em virtude das modificações da Cláusula Quarta da Quarta
Alteração do Contrato Social Consolidado, a Cláusula de Capital Social passa a ter a
seguinte redação: O capital será de R$ 550.000,00 (quinhentos e cinqüenta mil reais),
dividido em 550.000 (quinhentas e cinqüenta mil) quotas, no valor de R$ 1,00 (um real)

SÓCIOS
I.U ^111 lliuvl

PART. %

ja uo r

QUOTAS

-ais, peios socios:

VALORES EMR$
ALDEMIR COLUSSI 89% 489.500 489.500,00
ALDO ALFREDO COLUSSI 11% 60.500 60.500,00
TOTAL

»
100% 550.000 550.000,00

l;LAusula i ERCEIRA: Permanecem inalteradas as demais cláusu
as.

^  «w - n. viaia ua inuuiiieaçao ora
ajustada e em consonância com o que determina o art. 2.031 da Lei n° 10.406/2002, os
sócios RESOLVEM, por este instrumento, atualizar e consolidar o contrato social, tornando
assim sem efeito, a partir desta data, as cláusulas e condições contidas no contrato primitivo
que, adequado às disposições da referida Lei n" 10.406/2002 aplicáveis a este tipo
societário, passa a ter a seguinte redação:

CONTRATO SOCIAL CONSOLIDADO
A. A. COLUSSI & CIA LTDA

CNPJ N° 84.840.503/0001-65

ALDO ALFREDO COLUSSI, brasileiro, natural de Capanema, Paraná, solteiro
nascido em 28/03/1961, empresário, inscrito no CPF n° 407.983.219-20 portador
do Documento de Identidade RG n° 2.180.712-5 - SSP/PR, residente e domiciliado
em Capanema, Estado do Paraná, à Rua Padre Cirilo, s/n°. Centro, CEP 85760-000;
ALDEMIR COLUSSI, brasileiro, casado, pelo regime de Comunhão Universal de
Bens, empresário, inscrito no CPF n° 524.947.489-68, portador do Documento de
Identidade RG n° 2.004.536-1 - SSP/PR, residente e domiciliado em Capanema,
Estado do Paraná, à Rua Padre Cirilo, s/n°. Centro, CEP 85760-000, únicos sócios
componentes da sociedade empresária limitada que gira nesta praça sob o nome de
A. A. COLUSSI & CIA LTDA, com sede na Rua Padre Cirilo, n° 303, Centro,
Capanema, Estado do Paraná, CEP 85760-000, registrada na Junta Comercial do
Paraná sob n° 41202633989 em 24/09/1991 e a última alteração sob n°:
20061850187 em 05/06/2006, resolvem consolidar o contrato social, mediante as
condições estabelecidas nas cláusulas seguintes:

1.

2.
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A. A. COLUSSI & CIA LTDA
CNPJ N° 84.840.503/0001-65

Folha 03

CLAUSULA PRIMEIRA: A sociedade gira sob o nome empresarial A. A. COLUSSI &
CIA LTDA.

CLÁUSULA SEGUNDA: A sociedade tem sua sede na Rua Padre Cirilo, n° 303, Centro
Capanema, Estado do Paraná, CEP 85760-000.
CLÁUSULA TERCEIRA: O objeto social é (CNAE - 4313-4/00) Obras de terraplenagem,
(CNAE - 4213-8/00) Construção de Calçamento com Pedras Irregulares, (CNAE - 4319-
3/00) Pavimentação, Saneamento Básico, (CNAE - 4930-2/02) Transportes de Cargas e
Máquinas via Rodoviária, (CNAE - 7732-2/01) Locação de Veículos e Máquinas, (CNAE
- 4752-1/00) Comércio de Aparelhos Eletroeletrônicos e (CNAE - 6612-6/04) Serviços de
CornissÕes sobre Venda de Aparelhos Telefônicos inclusive Celulares.
CLAUSULA QUARTA: O capital social é de R$ 550.000,00 (quinhentos e cinqüenta mil
reais), dividido em 550.000 (quinhentas e cinqüenta mil) quotas de valor nominal R$ 1,00
(um real) cada uma, totalmente integralizadas em moeda corrente do País e bens móveis
assim subscritas: '

SÓCIOS PART.% QUOTAS VALORES EM R$
ALDEMIR COLUSSI 89% 489.500 489.500,00
ALDO ALFREDO COLUSSI 11% 60.500 60.500,00
TOTAL

■

100% 550.000 550.000,00

seu prazo é indeterminado.
CLAUSULA SEXTA: As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas
sem o expresso consentimento da sociedade, cabendo, em igualdade de preços e condições,
0 direito de preferência ao sócio que queira adquiri-la, no caso de algum quotista pretender
ceder as que possui, observando o seguinte:
1 - Os sócios deverão ser comunicados por escrito para se manifestarem á respeito da
preferência no prazo de 60 (sessenta) dias;
n - Findo o prazo para o exercício da preferência, sem que os sócios se manifestem ou
havendo sobras, poderão as quotas cedidas ou alienadas a terceiros.
CLÁUSULA SÉTIMA: A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas,
mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social.
CLAUSULA OITAVA: A administração da sociedade é exercida pelo sócio ALDEMIR
COLUSSI, com poderes e atribuições de administrador, autorizado o uso do nome
empresai ial, vedado, no entanto, em atividades estranhas ao interesse social ou assumir
obrigações seja ern favor de qualquer dos quotistas ou de terceiros, bem como onerar ou
alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do outro sócio.
CLAUSULA NONA: Ao término do exercício social, em 31 de Dezembro, o administrador
prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do Inventário
do Balanço Patrimonial e do Balanço de Resultado Econômico, cabendo aos sócios, na
proporção de suas quotas, os lucros ou perdas apurados.

€0^

5^
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QUINTA ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE
A. A. COLUSSI & CIA LTDA
CNPJ N° 84.840.503/0001-65
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Fmha 04

CLÁUSULA DÉCIMA: As deliberações relativas a todos os assuntos relevantes para a
sociedade serão definidas na reunião de sócios.

J*arágrafo Único — Quando as deliberações dos sócios forem formalizadas em
alteração contratual, quando tomadas por todos os sócios e por esses assinadas, fica
dispensada neste caso, a reunião de sócios conforme Art. 1.072 do Novo Código Civil.'
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: Nos quatro meses seguintes ao término do exercício
social, os sócios deliberarão sobre as contas e designarão administrador(es) quando for o
caso.

CLAUSULA DÉCIMA SEGUNDA: Os sócios poderão, de comum acordo, fixar uma
retirada mensal, a titulo de pró-labore, observadas as disposições regulamentares
pertinentes.
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA: Falecendo ou interditado qualquer sócio, a sociedade
continuará suas atividades com herdeiros, sucessores e o incapaz. Não sendo possível ou
inexistindo interesse destes ou dos outros sócios remanescentes, o valor de seus haveres
será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da sociedade, à data de
resolução verificada em Balanço especialmente levantado.
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA: O administrador declara, sob as penas da Lei, que não
está impedido de exercer a administração da sociedade, por Lei especial, ou em virtude de
condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que
temporariamente, o acesso a cargos públicos ou por crime falimentar, de prevaricação, peita
ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro
nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé
pública, ou a propriedade.
CLAUSULA DÉCIMA QUINTA: A sociedade poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar
filial ou outra dependência, mediante alteração contratual assinada por todos os sócios.
CLAUSULA DÉCIMA SEXTA: As omissões ou dúvidas que possam ser suscitadas sobre
o presente contrato serão supridas ou resolvidas com base na Lei n°. 10.406, de 10 de
Janeiro de 2002, e noutras disposições legais que lhes forem aplicáveis. Ainda
permanecendo dúvidas reger-se-á pelas normas da sociedade anônima.
CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA: Fica eleito o foro de Capanema, Paraná, para o exercício
e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato.

E por estarem assim justos e contratados, assinam a presente alteração em três vias.

Capanema-PR, 29 de Novembro de 2013.

redo Colussi

JUNTA COMERCIAL DO PARANA
L  AGENCIA REGIONAL DE CAPANEMA
P  CERTIFICO O REGISTRO EM: 06/12/2013
li SOB NÚMERO: 20137032331
I  Protocolo: 13/703233-1, DE 04/12/2013

iEmpresa:41 2 0263398 9
ÍA. a. colussi S cia LTDA

SEBASTIÃO Ml

SECRETARIO GEI



município de planalto
CNPJ 76.460.526/0001-16

Praça são Francisco de Assis, 1583
Fones: (046)555-8100 -Fax: 555-8110

85750-000 - PLANALTO PARANA

CONVITE N" 012/2015

DATA; 09/04/2015

EMPRESA= A. A. COLUSSO & CIA LTDA

L

I
L_

L

L

L

L

L

L

L

DOCUMENTOS PARA HABILITAÇÃO

- Certidão de Regularidade de Situação CRS-FGTS - 23/04/2015;

- Certidão Positiva de Tributos Federais - Validade até: 05/07/2015;

- Certidão Negativa de Tributos Estaduais - Validade até: 08/08/2015;

- Certidão Negativa de Tributos Municipais - até: 09/06/2015;

- Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas - Validade até 06/10/2015;

-Contrato Social da Empresa;

- CNPJ da empresa;

- Declaração de Idoneidade (anexo III);

- Declaração de Observância ao Disposto do Inciso XXXIII do Artigo T da
Constituição Federal (anexo IV).

^ - Declaração de Responsabilidade Técnica (anexo VII).



10/04/2015 https://Www.slfg8.caixa.gov.br/Empre9a/Cr!/Crf/FQeCFSImprlmlrPapel.a8p7VARPessoaMalrl2=723150e&VARPe88oa=7231506&VARUf-PR&V.

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado dè Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 84840503/0001-65
Razão SoclahA A coLUSSi e qa ltda

Endereço: RUA padre cirilo sn / centro / capanema / pr / 85760-ooo

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o
Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta
data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular
perante o Fundo de Garantia do Tempo 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: 25/03/2015 á 23/04/2015

Certificação Número: 2015032502363737093756

Informação obtida em09/04/2015, às 11:22:29.

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

haps://vwm.slfige,calxa.gov.br/Empre3a/Crf/Crf/Fg8CFS!mprlmlrPapel.asp7VARPessoaMalrl2=TO315Ó6&VARPe38oa=7231506&VARUf=PR&VARInscr... 1/1



10/04/2015

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: A.A. COLUSSI & CIA LTDA - ME

CNPJ: 84.840.503/0001-65

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas 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

W 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, emitida em nome da matriz e válida para todas as suas filiais, refere-se exclusivamente
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 Intemet, nos
endereços <http://www.receita.fazenda.gov.br> ou <http://www.pgfn.fazenda.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN n^ 1.751, de 02/10/2014.
Emitida às 13:48:08 do dia 06/01/2015 <hora e data de Brasília>.

Válida até 05/07/2015.

Código de controle da certidão: 7CE2.EB16.FD51.2875
WOualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

data:text/hlml :charsel=utf-8.%Xlable%20border%3D%220%22%20width%3D%22600%22%20cellpadding%3D%220%22%20cellspaclng%3D%220%22... 1/1



Estado do Paraná

Secretaria de Estado da Fazenda

PA^NÁ Coordenação da Receita do Estado

Certidão Negativa
de Débitos Tributários e de Dívida Ativa Estadual

N°013064181-07

Certidão fornecida para o CNPJ/MF; 84.840.503/0001-65
Nome: A. A. COLUSSI & CIA LTDA

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 08/08/2015 - Fornecimento Gratuito

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada via Internet

www.fazenda.pr.gQv.br

Página 1 dei

Emitido via Internet Pública (10A)4/201S 11:18:49)



10/04/2015
Certidão

Município de Capanema
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
DEPARTAMENTO DE TRIBUTAÇÃO

nn

CERTIDÃO NEGATIVA

IMPORTANTE:

1  FICA RESSALVADO O DIREITO DA
FAZENDA MUNICIPAL COBRAR DÉBITOS
CONSTATADOS POSTERIORMENTE MESMO
REFERENTE AO PERÍODO COMPREENDIDO
NESTA CERTIDÃO.

^  presente CERTIDÃO TEM VALIDADEATÉ 08/06/2015, SEM RASURAS ENO ORIGINAL.

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

NEGATIVA N": 919/2015

FINALIDADE: CONCORRÊNCIA / LICITAÇÃO

CÓDIGO DE AUTENTICAÇÃO:
C2HJF2QETJ244XXE9C

RAZÃO SOCIAL: A.A. COLUSSI & CIA LTDA - ME

Inscrição Municipal

12726

CNPJ/CPF INSCRIÇÃO ESTADUAL

84.840.503/0001-65 90333600 - 50
ENDEREÇO

ALVARÁ

114

^  R PADRE CIRILO, 303 - CENTROCEP: 85760000 Capanema - PR
CNAE/ATIVIDADES

Obras de terraplenagem. Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas, Serviços de preparação do terreno não
especificados anteriormente. Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação
Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, intererfndnnl e '
internacional. Corretoras de contratos de mercadorias. Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem
operador, exceto andaimes r y

Certidão emitida no dia Capanema,09 de Abril de 2015.
CÓDIGO DE AUTENTICAÇÃO: C2HJF2QETJ244XXE9C

httpy/servlcos.capanema.pr.gov.l3r:7474/esporlal/stmcwt!dao.vÍew.loglc7idCertldao=157TO
1/1



Página 1 de 1

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: A.A. COLÜSSI & CIA LTDA - ME (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 84.840.503/0001-65

Certidão n° 92105911/2015

Expedição: 09/04/2015, às 11:22:49
Validade: 05/04/2015 - 180 (cento e oitenta) dias^ contados da data
de sua expedição.

Certifica—se que A.A. coLussi & cia ltda - me (matriz e filiais) ̂
inscrito (a) no CNPJ sob o n° 84.840.503/0001-65, NÃO CONSTA do Banco
Macional 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*»í)ortal do Tribunal Superior do Trabalho na
Internet (http://www.tst.jus.br) .
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 trabalhistas, inclusive no concernente aos
recolhimentos previdenciarlos, a honorários, a custas, a
emolumentos ou a recolhime.ntos .determinados em lei/ ou decorrentes
de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do
Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.

Dúvidas e sugestões: cndt6tst.jus.br



MINISTÉRIO DA INDÚSTRIA E DO COMÉRCIO
DEPARTAMENTO NACIONAL DE REGISTRO DO COMÉRCIO

SISTEMA NACIONAL DE REGISTRO DO COMÉRCIO

CONTRATO DE CONSTITUIÇÃO DE SOCIEDADE
POR COTAS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA

QUALIFICAÇÃO DOS SÓCIOS, PARTICIPAÇÃO NO ÇAPITAL E GERÉNÇIA

ALDO ALFREDO COLUSSI
Nome do Sócin (por exiensol

BRASILEIRO SOLTEIEO COMERCIANTE

VIDE INSTRUÇÕES DE PREENÇHIMENTO

PARA USO DO REGISTRO DE COMÉRÇIO

28/03/1961

BCionalidade_ _ (

407.983.219-20
Estado Civil

_ _ «^ __ _ Data de Nascimento

2.180.712-5 S.S.P. PE

CPF

PADRE CIRILO S/NS/CENTRO, "CâIPÂNEMA,'" PARA
NÂ.

Endereço Completo

250.000 250.000,00

85»760
CEP

Nf de Cotas

^ 250.000,00 a' Capital Inteoralizado (C7SI .EM MOEDA CORRENTE DO PAIS, DENTRO DO PRAZO MÃ
Capital a Integralizar (CzS) Forma e Prazo da Integralização

XIMO DE 90 (noventa) DIAS. A CONTAR DESTA DATA.

EXERCÍCIO DA GERÊNCIA ISOLADAMENTE
Gerência e Uso do Nome Comercial

■TORO NILTX)N campos
Nome do Sócio Ipor extenso)

BRASILEIRO CASADO AGRICULTOR 350.172
11/04/1954

Nacionalidade Estado Civil

224.155.489-87
CPFF  ̂ Endereço Completo

MUNICÍPIO DE CAPANBMA. PARANÁ. CEP. 85.760.-

P'o''ssâo Cl. órgão Exp. UF
ESTRADA GERAL. S/N, LOCALIDADE DE SANTA CLARA

250.000 250.000,00

85.760
CEP

N.° de Cotas

250.000.00
Capital Subscrito ICzS) Capital Integralizado (CzS)

EM MOEDA CORRENTE DO PAÍS, DENTRO DO PRAZO MÃ
Capital a Integralizar (CzSl Forma e Prazo da IntegralizaçSo

XIMO DE 90 (NOVENTA^ DIAS. A CONTAR DESTA DATA.

Gerência e Uso do Nome Comercial

Nome do Sócio (por extensol

Nacionalidade Estado Civil

CPF

Profissão

Endereço Completo

Cl.

Oata de Nascimento

Órgão Exp. UF

N.° de Cotas

Capital a Integralizar (CzSl

Capital Subscrito (CzSl

Forma e Prazo da IntegralizaçSo

CEP

Capital Integralizado (CzS)

Gerência e Uso do Nome Comercial

Nome do Sócio (por extensol

Nacionalidade Estado Civil

CPF

Profissão

Endereço Completo

Data de Nascimento

Cl. Órgão Exp. UF

N.° de Cotas

Capital a Integralizar (CzSl

Capital Subscrito ICzSI

Forma e Prazo da IntegralizaçSo

Capital Integralizado (CzSl

Gerência e Uso do Nome Comercial

Formulário aprovado pela IN/DNRC N.° 22 de 5/10/1987

'IMPRIMO' • IMPRESSOS MODERNOS LTDA. • Ref. 1832 - CAMPO DE SAO CRISTÓVÃO. 382 • TEL. (021) 880«89 • RIO - RJ • C.G.C. 33.431.859/00014)4 • IND. BRASILEIRA





MINISTÉRIO DA INDUSTRIA E DO COMÉRCIO uso DO registro de comércio rr}
DEPARTAMENTO NACIONAL DE REGISTRO DO COMÉRCIO LfJ
SISTEMA NACIONAL DE REGISTRO DO COMÉRCIO

CLÁUSULA 1.« - NOME COMERCIAL, SEDE E FORO

CAMPOS & COLÜSSI LTDA,
Nome Comercial

RUA PADRE CIRILO S/NS, CENTRO? CAPANBMA, PARANA.
Sede (Endereço Completo Rua, Praça, Av., Bairro. N.° e complemento/Municfpiol

PR. 85-760

MUNICÍPIO DE CAPANEMA, PARANÁ
UF CEP

Foro (Município. UFI

CLÁUSULA 2.0 - CAPITAL SOCIAL

500,000 Cri 1,00
N.° de Cotas Valor Unitário/Cota ICzS)

500.000,00 500.000,00
Capital Integralizado (CzS)

QUINHENTOS MIL CRUZEI=
Capital a Integralizar (CzS) Total do Capital (CzS)

ROS.
Capital Total (por extenso)

500.000,00
Em Moeda Em Bens Móveis ICzS)

EM MOEDA CORRENTE DO PAÍS, DENTRO DO"prazo"ffixiMO DE 9á"'Tlíí>^l'TA)DIAS,
Forma e Prazo da Integralizaçáo

A CONTAR DESTA DATA,-

CLÁUSULA 3.' - PRAZO DE DURAÇÃO DA SOCIEDADE E TÉRMINO DO EXERCÍCIO SOCIAL

01/^0 / 9^ 0, / / 31/12/ °'r
Início de Atividade Término do Exercício

I  Social

CLÁUSULA 4.' - RESPONSABILIDADE DOS SÓCIOS

A responsabilidade de cada sócio nas obrigações assumidas pela sociedade está limitada ao total do ca
pital social.

CLÁUSULA 5.' - OBJETO SOCIAL

constrüçSes de calçamentos com pedras irregulares.-

Formulário aprovado pela IN/DNRC N." 22 de BriO'1987

'IMPRIMO* • IMPRESSOS MODERNOS LTDA. • Ref. 1833 - CAMPO DE SAO CRISTÓVÃO. 362 • TEL. (021) 58a-8289 • Rlb • RJ • C.Q.C. 33.431.8^/0001<04 • IND. DRA8.
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MINISTÉRIO DA INDÚSTRIA E DO COMÉRCIO PARA USO DO registro de comércio rji
DEPARTAMENTO NACIONAL DE REGISTRO DO COMÉRCIO '
SISTEMA NACIONAL DE REGISTRO DO COMÉRCIO

CLÁUSULA - GERÊNCIA E USO DO NOME COMERCIAL

A gerência da sociedade e o uso do nome comercial serão exercidos pelois) sócio(s) indicado(s) na forma
deste instrumento, vedado o uso do nome comercial em assuntos alheios aos interesses da sociedade.

CLÁUSULA If - RETIRADA "PRO-LABORE"

Os sócios poderão, de comum acordo e a qualquer tempo, fixar uma retirada mensal pelo exercício da gerên
cia, a título de "pro-labore", respeitadas as limitações legais vigentes.

CLÁUSULA 8.® - LUCROS E/OU PREJUÍZOS

J  Os lucros e/ou prejuízos apurados em balanço a ser realizado após o término do exercício social serão reparti
dos entre os sócios, proporcionalmente às cotas de cada um no capital social, podendo os sócios, todavia,
optarem pelo aumento de capital, utilizando os lucros, e/ou compensar os prejuízos em exercícios futuros.

CLÁUSULA 9.° - DELIBERAÇÕES SOCIAIS-^

As deliberações soçi^s de qualquer natureza, inclusive para a exclusão de sócio, serão tomadas pelos sócios
cotistas que detenham a maioria do capltaJL social.

CLÁUSULA 10 - FILIAIS E OUTRAS DEPENDÊNCIAS

A sociedade poderá, a qualquer tempo, abrir filiais e outros estabelecimentos, no país ou fora dele, por ato
de sua gerência ou por deliberação dos sócios.

CLÁUSULA 11 - DISSOLUÇÃO DA SOCIEDADE

O falecimento, a interdição, a inabilitação e qualquer outra situação que implique em dissolução da socieda
de permitirão ao(s) sócio(s) remanescente(s) admitir(em) novo(s) sócio(s). para a continuidade da empresa,
na forma abaixo:

( - )

Formulário aprovado pela IN/ONRC N." 27. de 5/10/1987 ^

•IMPRIMO* • IMPRESSOS MODERNOS LTDA. • R«». 1834 • CAMPO DE SAO CRISTÓVÃO. 362 • TEL. (021) 580^69 • RIO - RJ • C.G.C. 33.431.859/0001-04 • IND. BRAS.





MINISTÉRIO DA INDÚSTRIA E DO COMÉRCIO
DEPARTAMENTO NACIONAL DE REGISTRO DO COMÉRCIO

SISTEMA NACIONAL DE REGISTRO DO COMÉRCIO

PARA USO DO REGISTRO DE COMÉRCIO

0

Os sócios declaram, sob as penas da Lei, que não estão Incursos em quaisquer dos crimes previstos em Lei ou nas
restrições legais que possam impédf-los de exercer atividades mercantis.
E, estando os sócios justos e contratados assinam este instrumento em 03 ( três ) vias, de igual
teor e para o mesmo efeito, na presença das testemunhas abaixo: v; ;;

CAPANBMA,
CIDADE

URAS/NOMES DOS fíOCIOS

edo Colussi

Nome< João Kxlton Camp

SETEMBRO

Nome:

Ass.: _
Nome:
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oi
íO
03

Io
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Vera S. Tscliá de Wallar
Juiwnwi^d» • OPF

Ass.:

Nome: pearo Bento Tubiana

u
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ESTEMUNHAS:

Ass.:
Nomel ^

Formulário aprovado pela IN.'DNRC N.° 22 de 5/10/1987
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Alteração Contratual

SOCIEDADE LIMITADA

2.

quinta alteração contratual da sociedade \ '
A. A. COLUSSI & CIA LTDA
CNPJ N° 84.840.503/0001-65

^  . .. . . Folha 01
Os signatários deste instrumento:
I. ALDO ALFREDO COLUSSI, brasileiro, natural de Capanema, Paraná, solteiro

nascido em 28/03/1961, empresário, inscrito no CPF n° 407.983.219-20, portador
do Documento de Identidade RG n° 2.180.712-5 - SSP/PR, residente e domiciliado
em Capanema, Estado do Paraná, à Rua Padre Cirilo, s/n°. Centro, CEP 85760-000;
ALDEMIR COLUSSI, brasileiro, casado, pelo regime de Comunhão Universal de
Bens, empresário, inscrito no CPF n° 524.947.489-68, portador do Documento de
Identidade RG n° 2.004.536-1 - SSP/PR, residente e domiciliado em Capanema,
Estado do Paraná, à Rua Padre Cirilo, s/n°. Centro, CEP 85760-000, únicos sócios
componentes da sociedade empresária limitada que gira nesta praça sob o nome de
A. A. COLUSSI & CIA LTDA, com sede na Rua Padre Cirilo, n° 303, Centro,
Capanema, Estado do Paraná, CEP 85760-000, registrada na Junta Comercial do
Paraná sob n° 41202633989 em 24/09/1991 e a última alteração sob n°:
20061850187 em 05/06/2006, resolvem alterar e consolidar o contrato social e
posteriores alterações, mediante as condições estabelecidas nas cláusulas seguintes:

CLAUSULA PRIMEI^: Fica alterada a Cláusula Terceira da Quarta Alteração do
Contrato Social Consolidado, onde constava: O objeto social é Terraplanagem, Construção
de Calçamento com Pedras Irregulares, Pavimentação, Saneamento Básico, Transportes de
Cargas e Máquinas via Rodoviária, Locação de Veículos e Máquinas e Comércio de
Aparelhos Eletroeletrônicos, passando a ser: (CNAE - 4313-4/00) Obras de terraplenagem,
(CNAE - 4213-8/00) Construção de Calçamento com Pedras Irregulares, (CNAE - 4319-
3/00) Pavimentação, Saneamento Básico, (CNAE - 4930-2/02) Transportes de Cargas e
Máquinas via Rodoviária, (CNAE - 7732-2/01) Locação de Veículos e Máquinas, (CNAE
- 4752-1/00) Comércio de Aparelhos Eletroeletrônicos e (CNAE - 6612-6/04) Serviços de
Comissões sobre Venda de Aparelhos Telefônicos inclusive Celulares.

Parágrafo Primeiro: Em virtude das modificações, a Cláusula Terceira da Quarta
Alteração do Contrato Social Consolidado passa a ter a seguinte redação: O objeto social é
(CNAE - 4313-4/00) Obras de terraplenagem, (CNAE - 4213-8/00) Construção de
Calçamento com Pedras Irregulares, (CNAE - 4319-3/00) Pavimentação, Saneamento
Básico, (CNAE - 4930-2/02) Transportes de Cargas e Máquinas via Rodoviária, (CNAE -
7732-2/01) Locação de Veículos e Máquinas, (CNAE - 4752-1/00) Comércio de Aparelhos
Eletroeletrônicos e (CNAE - 6612-6/04) Serviços de Comissões sobre Venda de Aparelhos
Telefônicos inclusive Celulares.
CLÁUSULA SEGUNDA: Fica alterada a Cláusula Quarta da Quarta Alteração do Contrato
Social Consolidado, onde mencionava o valor e a distribuição do capital: O valor do capital
que era R$ 300.000,00 (trezentos mil reais) é elevado para R$ 550.000,00 (quinhentos e
cinqüenta mil reais) dividido em 550.000 (quinhentas e cinqüenta mil) quotas de capital no
valor nominal de R$ 1,00 (um real) cada uma, com o aumento de R$ 250.000,00 (duzentos
e cinqüenta mil reais) nas seguintes formas e condições: R$ 27.500,00 (vinte e sete mil e
quinhentos reais) com a Utilização dos Lucros Acumulados contabilizados na empresa pelo
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sócio ALDO ALFREDO COLUSSI e R$ 222.500,00 (duzentos e vinte e dois mil e
quinhentos reais) com a Utilização dos Lucros Acumulados contabilizados na empresa pelo
sócio ALDEMIR COLUSSI e a distribuição passa a ser: ALDO ALFREDO COLUSSI
60.500 quotas - R$ 60.500,00 e ALDEMIR COLUSSI, 489.500 quotas - R$ 489.500,00.

Parágrafo Primeiro: Em virtude das modificações da Cláusula Quarta da Quarta
Alteração do Contrato Social Consolidado, a Clausula de Capital Social passa a ter a
seguinte redação: O capital será de R$ 550.000,00 (quinhentos e cinqüenta mil reais),
dividido em 550.000 (quinhentas e cinqüenta mil) quotas, no valor de R$ 1,00 (um real)

SÓCIOS PART. % QUOTAS VALORES EM R$
ALDEMIR COLUSSI 89% 489.500 489.500,00
ALDO ALFREDO COLUSSI 11% 60.500 60.500,00
TOTAL

>
100% 550.000 550.000,00

CLAUSULA TERCEIRA: Permanecem inalteradas as demais cláusu
as.

—  - i-v viaio ua luuuuiuayüu ura

ajustada e em consonância com o que determina o art. 2.031 da Lei n° 10.406/2002, os
sócios RESOLVEM, por este instrumento, atualizar e consolidar o contrato social, tornando
assim sem efeito, a partir desta data, as cláusulas e condições contidas no contrato primitivo
que, adequado às disposições da referida Lei n° 10.406/2002 aplicáveis a este tipo
societário, passa a ter a seguinte redação:

CONTRATO SOCIAL CONSOLIDADO
A. A. COLUSSI & CIA LTDA
CNPJ N° 84.840.503/0001-65

ALDO ALFREDO COLUSSI, brasileiro, natural de Capanema, Paraná, solteiro
nascido em 28/03/1961, empresário, inscrito no CPF n° 407.983.219-20 portador
do Documento de Identidade RG n^ 2.I80.7I2-5 - SSP/PR, residente e domiciliado
em Capanema, Estado do Paraná, à Rua Padre Cirilo, s/n°. Centro, CEP 85760-000;
ALDEMIR COLUSSI, brasileiro, casado, pelo regime de Comunhão Universal de
Bens, empresário, inscrito no CPF n° 524.947.489-68, portador do Documento de
Identidade RG n° 2.004.536-1 - SSP/PR, residente e domiciliado em Capanema,
Estado do Paraná, à Rua Padre Cirilo, s/n°. Centro, CEP 85760-000, únicos sócios
componentes da sociedade empresária limitada que gira nesta praça sob o nome de
A. A. COLUSSI & CIA LTDA, com sede na Rua Padre Cirilo, n° 303, Centro,
Capanema, Estado do Paraná, CEP 85760-000, registrada na Junta Comercial do
Paraná sob n° 41202633989 em 24/09/1991 e a última alteração sob n°:
20061850187 em 05/06/2006, resolvem consolidar o contrato social, mediante as
condições estabelecidas nas cláusulas seguintes:

I.

2.
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CLAUSULA PRIMEIRA: A sociedade gira sob o nome empresarial A. A. COLUSSI &
CIA LTDA.

CLÁUSULA SEGUNDA: A sociedade tem sua sede na Rua Padre Cirilo n° 303 Centro
Capanema, Estado do Paraná, CEP 85760-000.

TERCEIRA; O objeto social é (CNAE - 4313-4/00) Obras de terraplenagem,
(CNAE - 4213-8/00) Construção de Calçamento com Pedras Irregulares, (CNAE - 4319-
3/00) Pavimentação, Saneamento Básico, (CNAE - 4930-2/02) Transportes de Cargas e
Máquinas via Rodoviária, (CNAE - 7732-2/01) Locação de Veículos e Máquinas, (CNAE
- 4752-1/00) Comércio de Aparelhos Eletroeletrônicos e (CNAE - 6612-6/04) Serviços de
Comissões sobre Venda de Aparelhos Telefônicos inclusive Celulares.
CLAUSULA QUARTA: O capital social é de R$ 550.000,00 (quinhentos e cinqüenta mil
reais), dividido em 550.000 (quinhentas e cinqüenta mil) quotas de valor nominal R$ 1,00
(urn real) cada uma, totalmente integralizadas em moeda corrente do País e bens móveis
assim subscritas: '

SÓCIOS PART.% QUOTAS VALORES EM R$
ALDEMIR COLUSSI 89% 489.500 489.500,00
ALDO ALFREDO COLUSSI 11% 60.500 60.500,00
TOTAL 100% 550.000 550.000,00

seu prazo é indeterminado.
CLAUSULA SEXTA: As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas
sem o expresso consentimento da sociedade, cabendo, em igualdade de preços e condições,
0 direito de preferência ao sócio que queira adquiri-la, no caso de algum quotista pretender
ceder as que possui, observando o seguinte:
1 - Os sócios deverão ser comunicados por escrito para se manifestarem á respeito da
preferência no prazo de 60 (sessenta) dias;
n - Findo o prazo para o exercício da preferência, sem que os sócios se manifestem ou
havendo sobras, poderão as quotas cedidas ou alienadas a terceiros.
CLÁUSULA SÉTIMA: A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas,
mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social.
CLAUSULA OITAVA: A administração da sociedade é exercida pelo sócio ALDEMIR
COLUSSI, com poderes e atribuições de administrador, autorizado o uso do nome
empresarial, vedado, no entanto, em atividades estranhas ao interesse social ou assumir
obrigações seja ern favor de qualquer dos quotistas ou de terceiros, bem como onerar ou
alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do outro sócio.
CLAUSULA NONA: Ao término do exercício social, em 31 de Dezembro, o administrador
prestará contas Justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do Inventário
do Balanço Patrimonial e do Balanço de Resultado Econômico, cabendo aos sócios, na
proporção de suas quotas, os lucros ou perdas apurados.
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CLÁUSULA DÉCIMA: As deliberações relativas a todos os assuntos relevantes para a
sociedade serão definidas na reunião de sócios.

Parágrafo Único - Quando as deliberações dos sócios forem formalizadas em
alteração contratual, quando tomadas por todos os sócios e por esses assinadas, fica
dispensada neste caso, a reunião de sócios conforme Art. 1.072 do Novo Código Civil.'
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: Nos quatro meses seguintes ao término do exercício
social, os sócios deliberarão sobre as contas e designarão administrador(es) quando for o
caso.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: Os sócios poderão, de comum acordo, fixar uma
retirada mensal, a título de pró-labore, observadas as disposições regulamentares
pertinentes.
CLAUSULA DÉCIMA TERCEIRA: Falecendo ou interditado qualquer sócio, a sociedade
continuara suas atividades com herdeiros, sucessores e o incapaz. Não sendo possível ou
inexistindo interesse destes ou dos outros sócios remanescentes, o valor de seus haveres
será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da sociedade, à data de
resolução verificada em Balanço especialmente levantado.
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA: O administrador declara, sob as penas da Lei, que não
está impedido de exercer a administração da sociedade, por Lei especial, ou em virtude de
condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que
temporariamente, o acesso a cargos públicos ou por crime falimentar, de prevaricação, peita
ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro
nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé
pública, ou a propriedade.
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: A sociedade poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar
filial ou outra dependência, mediante alteração contratual assinada por todos os sócios.
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA: As omissões ou dúvidas que possam ser suscitadas sobre
o presente contrato serão supridas ou resolvidas com base na Lei n°. 10.406, de 10 de
Janeiro de 2002, e noutras disposições legais que lhes forem aplicáveis. Ainda
perrnanecendo dúvidas reger-se-á pelas normas da sociedade anônima.
CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA: Fica eleito o foro de Capanema, Paraná, para o exercício
e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato.

E por estarem assim justos e contratados, assinam a presente alteração em três vias.

Capanema-PR, 29 de Novembro de 2013.

redo Colussi

JUNTA COMERCIAL DO PARANA
AGENCIA REGIONAL DE CAPANEMA
CERTIFICO o REGISTRO EM: 06/12/2013
SOB NÚMERO: 20137032331
Protocolo: 13/703233-1, DE 04/12/2013

|Enipresa:41 2 0263398 9
IA. A. COLUSSI t CIA LTDA

sebastiAom

SECRETARIO GEI
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Receita Federal

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastrai

Contribuinte,

Confira os dados de identificação da Pessoa Jurídica e, se houver qualquer divergência, providencie junto à
RFB a sua atualização cadastral.

REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURIDíCA

«  COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE84.840.503/0001-65 eiTiiA/^Ãr^ r»ArkAe-pivAi 24/09/1991
SiTUAÇAO CADASTRAL

L  jjOME EMPRESARIAL

^A.A. COLUSSI & CIA LTDA - ME

TiTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)
CONSTRUTORA COLUSSI

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
43.13-4-00 - Obras de terraplenagem

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÃRIAS
42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas
43.19-3-00 - Serviços de preparação do terreno não especificados anteriormente
49.30-2-02 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipai, interestadual e
Internacional

77.32-2-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes
47.52-1-00 - Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação
66.12-6-04 - Corretoras de contratos de mercadorias

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

LOGRADOURO NÚMERO COMPLEMENTO

R PADRE CIRILO 303

CEP BAIRRO/DISTRITO MUNICÍPIO UF

85.760-000 CENTRO CAPANEMA PR

w
ENDEREÇO ELETRÔNICO TELEFONE

(46) 5521-706

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)

SITUAÇÃO CADASTRAL DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA 19/04/2001

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
itkhlfkltifk IfkftHltitklf

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

Emitido no dia 10/04/2015 às 11:18:17 (data e hora de Brasília). Página: 1/1

Consulta QSA / Capital Social Voltar

http://www,receita.fazenda.gov.br/prepararlmpressao/lmprimePagina.asp 1/2



município de planalto

CNPJN" 76.460.S26/0001-16
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

ATESTADO DE VISITA

w/

Atestamos para fins de atendimento ao solicitado no

contido no item 5.4, do Edital de Licitação Convite n° 012/2015, referente a

execução de pavimentação poliédrica com pedras irregulares, com área total

de 3.317,18 M^, a ser construído na Travessa Albano Drey e Ruas Terezinha

Marlene Piva e Oscar Scherer, perímetro urbano deste Município de Planalto,

Estado do Paraná, que a Sr^. GISELE MARIA ROVEDA, devidamente inscrita

no CREA/PR19753/D, responsável técnica da empresa CAW SERVIÇOS DE

TERRAPLENAGEM S/C LTDA. - CNPJ N° 04.726.528/0001-01, 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 07 de abril de 2015

ERGENROBERTO ALO'

Engenhei!
CREA/PR 94.015/D
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CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA

E AGRONOMIA DO PARANÁ

Certidão de Registro de Pessoa Jurídica e
Positiva de Débitos

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

Certidão 11°: 40499/2015 Validade: 10/05/2015

Razão Social: A.A. COLUSSI & CIA LTDA

CNPJ: 84840503000165

Num. Registro: 10868 Registrada desde : 29/10/1991
Capital Social: R$ 300.000,00

Endereço: RUA PADRE CIRILO, 303 CENTRO

Município/Estado: CAPANEMA-PR CEP: 85760000
Objetivo Social:

Terraplenagem, Construção de calçamento com pedras irregulares. Pavimentação,
Saneamento básico. Transporte de cargas e máquinas via rodoviária, e Locação de
veículos e máquinas e Comércio de aparelhos eletroeletrônicos.

Possui débitos de anuidade.

Não possui débito(s) referente a processo(s) de fiscalização e/ou dívida ativa até a
presente data.

Responsável(eis) Técnico(s):
^  1 - FRANCISCO SUZIN

Carteira: PR-15931/D Data de Expedição: 14/08/1985
Desde: 27/06/2005 Carga Horária: 4: H/D
Título: ENGENHEIRO CIVIL Situação: Regular
DA RESOLUÇÃO 218 - ARTIGO 07 do CONFEA

Título: ENGENHEIRO DE OPERAÇÃO MOD CONSTRUÇÃO CIVIL Situação: Regular
DA RESOLUÇÃO 218 - ART 22 CONSTRUÇÃO CIVIL do CONFEA

Para fins de: LICITAÇÕES

Certificamos que caso ocorra(m) alteração(ões) nos elementos contidos neste
documento, esta Certidão perderá sua validade 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 120056/2015, 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 10/04/2015 11:44:31

Dispensa-se a assinatura neste documento, conforme Instrução de Serviço No 002/2014.

http;//creaweb.crea-pr.org.br/consullas/certidaojuridica.asp?SESSAO=RvAUWR55KSR8&CODREGTO=32643&DEPTO=5330&CODFÜNC=999999&N... 1/2
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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 reglstrado(a) nos termos da Lei
Federal n® 5.194/66 posslbllltando-o(a) a exercer sua profissão no Estado do Paraná,
circunscrita à(s) atrlbulção(ões) constantes de seu registro.

Certidão nO; 40495/2015 Validade: 09/07/2015

Nome: FRANCISCO SUZIN

Carteira - CREA-PR No :PR-15931/D
Registro Nacional : 1703933320
Reglstrado(a) desde : 14/08/1985

Filiação : JOÃO SUZIN
MARIA BROLLO SUZIN

Data de Nascimento : 12/06/1955
Carteira de Identidade : 1982647 CPF : 29741025904
Naturalidade : VACARIA/RS

Título(s):
ENGENHEIRO CIVIL

PONTIRCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DO PARANA

Data da Colação de Grau : 19/01/1985 DIplomação : 19/01/1985
Situação : Regular

ENGENHEIRO DE OPERAÇÃO MOD CONSTRUÇÃO CIVIL
CENTRO FEDERAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA DO PARANÁ - CURITIBA

DIplomação : 29/12/1981
Situação : Regular

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

DA RESOLUÇÃO 218 - ART 22 CONSTRUÇÃO CIVIL de 29/06/1973 do CONFEA

Responsabilidade Técnica/Quadro Técnico:
10868 - A.A. COLUSSI & CIA LTDA

Desde: 27/06/2005 Carga Horária: 4 Horas

Encontra-se quite com a anuidade relativa ao exercício de 2015.
Não possui déblto(s) referente a processo(s) de fiscalização e/ou dívida ativa até a
presente data.

Para fins de: Licitações

http://creaweb.crea-pr.org.br/consultas/certidao.asp?SESSAO= RvAUWR 55KSR8&CODREGTO= 32643&NU M PROT= SANOPROT=&CODFU NC=999... 1/2
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A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página do CREA-PR
(http://www.crea-pr.org.br), através do protocolo n.o 120049/2015.

Emitida via Internet em 10/04/2015 11:43:32

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

http;//creaweb.crea-pr.org.br/consultas/certidao.asp?SESSAO=RvAUWR55KSR8&CODREGTO=32643&NUMPROT=&ANOPROT=&CODFUNC=999... 2/2



A. A COLUSSI & CIA LTDA

FONE: (46) 3552 ■ 1706

Rua Padre Cirilo, 303 - Centro, CAPANEMA - PR CEP: 85760-000

CNPj: 84.840.503/0001-65 insc est: 90333600-50

CONVITE N® 012/2015

DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE

PROPONENTE: A.A. COLUSSI & CIA LTDA

CNPJ N° 84.840.503/0001-65

ENDEREÇO: R PADRE CIRILO, N° 303, CENTRO FONE: (46) 3552-1706

MUNICÍPIO: CAPANEMA EST. PARANÁ

Declaramos para os fins de direito, na qualidade de

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

012/2015, 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.

Capanema, 10 de Abril de 2015.

ALqE^míCOLUSSI
RG N° 2.004.536-1/OPF N" 524.947.489-68

SÓCIO ADMINISTRADOR



A, A COLUSSI Ô& CIA LTDA

FONE; (46) 3552 -1706

Rua Padre Cirílo, n'303 - Centro, CAPANEMA - PR CEP: 85760-000

CNPj: 84.840.503/0001-65 insc est: 90333600-50

CONVITE N® 012/2015

DECLARAÇÃO DE OBSERVÂNCIA AO DISPOSTO DO INCISO
XXXIII DO ARTIGO 7® DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL

PROPONENTE: A.A. COLUSSI 8b CIA LTDA

CNPJ N° 84.840.503/0001-65

ENDEREÇO: R PADRE CIRILO, N° 303, CENTRO FONE: (46) 3552-1706

MUNICÍPIO: CAPANEMA EST. PARANÁ

A proponente abaixo assinada, participante da licitação

modalidade de CONVITE N° 012/2015, 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.

Capanema, 10 de Abril de 2015.

ALD1

RG N° 2.004.536-1/CPFN° 524.947.489-68

SÓCIO ADMINISTRADOR



A.A COLUSSI & CIA LTDA

FONE: (46) 3552 -1706

Rua Padre Cirilo, n® 303 - Centro, CAPANEMA - PR CEP: 85760-000

CNPj: 84.840.503/0001-65 insc est: 90333600-50

w

CONVITE N® 012/2015

DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA

PROPONENTE: A.A. COLUSSI 85 CIA LTDA

CNPJ N° 84.840.503/0001-65

ENDEREÇO: R PADRE CIRILO, N° 303, CENTRO FONE: (46) 3552-1706

MUNICÍPIO: CAPANEMA EST. PARANÁ

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

FRANCISCO SUZIN ENGENHEIRO

CIVIL

15931/D

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

Por ser a expressão da verdade, firmamos a presente

Capanema, 10 de Abril de 2015.

ÁLDEMIB^OLUSSI

RG N° 2.004.536-1/CPF N° 524.947.489-68

SÓCIO ADMINISTRADOR



A,A COLUSSÍ & CIA LTDA

FONE; (46) 3552 -1706

Rua Padre Cirilo, n® 303 - Centro, CAPANEMA - PR CEP: 85760-000
CNPj: 84.840.503/0001-65 insc est: 90333600-50

CONVITE N® 012/2015

TERMO DE RENÚNCIA

PROPONENTE: A.A. COLUSSI 85 CIA LTDA

W' CNPJ N° 84.840.503/0001-65

ENDEREÇO: R PADRE CIRILO, N° 303, CENTRO FONE: (46) 3552-1706

MUNICÍPIO: CAPANEMA EST. PARANÁ

O representante legal da empresa A.A. COLUSSI 85 CIA

LTDA, na qualidade de Proponente do procedimento licitatório sob a

modalidade de CONVITE N° 012/2015, 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.

Capanema, 10 de Abril de 2015.

ALDÇMIR^MLUS/SI

RG N° 2.004.536-1/CPF N° 524.947.489-68

SÓCIO ADMINISTRADOR
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Município de Planalto

Convite 12/2015

PROPOSTA DE FORNECIMENTO DE PRODUTOS / SERVIÇOS

Página 1

84.840.503/0001-65 Fornecedor : A.A.COLUSSI & CIA LTDA

Bidereço : RUA PADRE CfRILO S/N - CENTRO - Capanema/PR - CEP 85760-000

Inscrição Estadual:

E-mail:

Telefone;

Contador: NADIRSAGGIN

Fax: Celular:

Telefone contador: (46) 3552-1342

Representante: ALDEMIRCOLUSSI CPF: 524.947.489-68
Bidereço representante: RUA PADRE CIRILO SN CASA - CBTTRO- CAPANEMA/FR- CEP85760-000

E-malí representante:

Banco:

N" Item Descrição do Produto / Serviço

Agência:

RG: 20045361

Conta:

Preço n/lãximo Marca

Telefone representante:

Data de abertura:

WM

Preço Unitário Preço Total

001 Execução de pavimentação poiíédríca com pedras irregulares, com área

total de 3.317,18 M*, a serconstmido na Travessa Aibano Drey e Ruas Terezinha Marlene Piva

e Oscar Scherer, perímetro urbano deste Município de Planalto. Estado do Paraná.

Validade da proposta; 60 dias

Prazo de entrega: 90 dias

1,00 UN 110.245,39 110.245,39 110.245,39

PREÇO TOT/VL DO LOTE : 110.246,39

TOT/tL DA PROPOSTA: 110.246,39

&CIALTT3A

PJ/84.840.503/0001-65

esProposta-Versão: 1.1.1.7 0804201513:4858
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BDniá!lnclus6^nõ,Íprçamento:.24;67%

Tomador: Município de Planalto |terça-felra, 24 de março de 2015 Encargos sociais s/ m o.

Programa: Planejamento Urbano In" do contrato: 0-0 / 0 88,52% (hora)

Empreendimento: Pavimenação Pollédrlca 50,76% (mês)

ITEM DESCRIÇÃO DO SERVIÇO UNID. QUANT.
R$ 110.245,39

•Fonte
CÓDIGO SINAPI (se for outra

UNITÁRIO TOTAL tat)ela descrevè-la)

1 SERVIÇOS PRELIMINARES 785,33

1.1 Placa da Obra em Chapa de Aço Galvanizado m2 2,50 314,13 785,33 74209/1

2 PAVIMENTAÇÃO TRAVESSA ALBANO DREY 33.340,84
--

2.1 Regularização e Compactação do Sub-leito até 20 cm m2 1.016,55 1,79 1.819,62 72961

2 2 Colxâo de argila para pavimentação poliédrica com espessura de 15,00 cm 88014 regional

código DER 53260 m2 1.016,55 1,36 1.382,51

2.3 Transporte de matetial qualquer natureza(argila) fonxKrr 2.439,72 1,23 3.000,86 73370

2.4 Extração, carga, preparo e assentamento de pedras poliédricas 79762 regional

códido DER 52145 m2 1.016,55 15,93 16.193,64

2.5 Transporte de matetial qualquer natureza(pedra) fonxKn 1.296,10 1,23 1.594,20 73370

2.6 Compactação de Pavimentação Poliédrica m2 1.016,55 0,38 386,29 72971

2.7 Enximento com argila extraída para pavimento poliédrico, exclusive 72977

transporte para rejunte com 3,00 cm m2 1.016,55 0,35 355,79

2.8 Meio fio de concreto pré-moldado dimesões 12x15x30x100 rejuntado 74223/1

com argamassa 1:4 incluindo escavação e reaterro m 215,90 39,87 8.607,93

3 PAVIMENTAÇÃO RUA TEREZINHA MARLENE PIVA 55.025,53

3.1 Regularização e Compactação do Sub-leito até 20 cm m2 1.665,09 1.79 2.980,51 72961

3.2 Coixão de argila para pavimentação poliédrica com espessura de 15,00 cm 88014 regional

código DER 53260 m2 1.665,09 1,36 2.264,52

3.3 Transporte de matetial qualquer natureza (argila) TonxKn" 3.996,22 1,23 4.915,35 73370

3.4 Extração, carga, preparo e assentamento de pedras poliédricas 79762 regional

códido DER 52145 m2 1.665,09 15,93 26.524,88

3.5 Transporte de matetial qualquer natureza(pedra) íonxKnr 2.122,99 1,23 2.611,28 73370

3.6 Compactação de Pavimentação Poliédrica m2 1.665,09 0,38 632,73 72971

3.7 Enximento com argila extraída para pavimento poliédrico, exclusive 72977

transporte para rejunte com 3,00 cm m2 1.665,09 0,35 582,78

3.8 Meio fio de concreto pré-moldado dimesões 12x15x30x100 rejuntado 74223/1

com argamassa 1 ;4 incluindo escavação e reaterro m 364,02 39,87 14.513,48

4 PAVIMENTAÇÃO RUA OSCAR SCHERER 21.093,69

4.^ Regularização e Compactação do Sub-leito até 20 cm m2 635,54: 1,79 1.137,62 72961 _

4.2 Coixão de argila para pavimentação poliédrica com espessura de 15,00 cm 88014 regional

código DER 53260 m2 635,54 1,36 864,33

4.3 Transporte de matetial qualquer natureza(argila) fonxKnr 1.525,30 1,23 1.876,12 73370

4.4 Extração, carga, preparo e assentamento de pedras poliédricas 79762 regional

V.131022 1 de 2
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Tomador: Município de Planalto

lhclüsojnd|5rcanyénto:j24!67%^^P!^IS^^sg£^te^

[terça-feira, 24 de março de 2015

Programa: Planejamento Urbano jN° do contrato: 0-0 / O

Empreendimento: Pavimenação Pollédrica

ITEM DESCRIÇÃO DO SERVIÇO UNID. QUANT. RS 110.245,39
UNITÁRIO TOTAL

m2 635,54 15,93 10.124,15

TonxKrr 810,31 1,23 996,68

m2 635,54 0,38 241,51

m2 635,54 0,35 222,44

m 141,23 39.87 5.630,84

TOTAL RS 110.245,39

Encargos sooais s/ mo

88,52% (hora)

50,76% (mês)

CÓDIGO SINAPI (se for outra
tat)ela descrevè-ta)

4.5

4.6

4.7

4.8

cõdído DER 52145

Transporte de matetial qualquer nature2a(pedra)
Compactação de Pavimentação Poliédrica
Enximento com argila extraída para pavimento poiiédrico. exclusive
transporte para rejunte com 3.00 cm
Meio fio de concreto pré-moldado dimesões 12x15x30x100 rejuntado
com argamassa 1:4 incluindo escavação e reaterro

()lunicípio de Planai
nalura

ejcnjco fle(o)(a)
llé>Assi

Roberto A. Goergen
Eng® Civil

^arlon Fernando Ruhn
Prefetu. viaiucioal

73370

72971

72977

74223/1

V.131022
2 de 2
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A.A. COLUSSI & CIA LTDA

CNPJ: 84.840.503/0001-65

OBRA:PAVI!MENTAÇÃO COM PEDRAS IRREGULARES
ÁREA: 3.317,18m2
MUNICÍPIO DE PLANALTO

ITEM DESCRIÇÃO DO SERVIÇO UNID. QUANT. RS 110.245.39 1

UNITÁRIO TOTAL

I SERVIÇOS PRELIMINARES
2,50 314,13

785,33

1.1 Placa da Obra em Chapa de Aço Galvanizado m2 785,33

2 PAVIMENTAÇÃO TRAVESSA ALBANO DREY ----

33.340,84

2.1 Regularização e Compactação do Sub-leilo até 20 cm m2 1.016,55 1,79 1.819,62

2.2 Coixão de argila para pavimentação poliédrica com espessura de 15,00 cm
código DER 53260 _ m2

1

1.016,55 1,36 1.382,51

2.3 Transporte de matetial qualquer natureza(argila) onxKr 2.439,72 ^  1,23 3.000,86

2.4 Extração, carga, preparo e assentamento de pedras poliédricas
16.193,64códido DER 52145 7 m2 1.016,55 15,93

2.5 Transporte de matetial qualquer natureza(pedra) onxKr 1.296,10 1,23 1.594,20

2.6 Compactação de Pavimentação Poliédrica m2 1.016,55 0,38 386,29

2.7 Enximento com argila extraída para pavimento poliédrico, exclusive
transporte para rejunte com 3,00 cm m2 1.016,55 0,35 355,79

2.8 Meio fio de concreto pré-moldado dimesões 12x15x30x100 rejuntado
com argamassa 1:4 incluindo escavação e realerro m 215,90 39,87 8.607,93

3 PAVIMENTAÇÃO RUA TERÊZINHA MARLENE PIVA
1,79

55.025,53

3.1 Regularização e Compactação do Sub-leito até 20 cm m2 1.665,09 2.980,51

3.2 Coixão de argila para pavimentação poliédrica com espessura de 15,00 cm
2.264,52código DER 53260 m2 1.665,09 1,36

3.3 Transporte de matetial qualquernatureza(argiIa) "onxKr 3.996,22 1,23 4.915,35

3.4 Extração, carga, preparo e assentamento de pedras poliédricas
26.524,88códido DER 52145 m2 1.665,09 15,93

3.5 Transporte de matetial qualquer natureza(pedra) 'onxKr 2.122.99 1,23 2.61 1,28

3.6 Compactação de Pavimentação Poliédrica m2 1.665,09 0,38 632,73

3.7 Enximento com argila extraída para pavimento poliédrico, exclusive
transporte para rejunte com 3,00 cm m2 1.665,09 0,35 582,78

3.8 Meio fio de concreto pré-moldado dimesões 12x15x30x100 rejuntado
com argamassa 1:4 incluindo escavação e reaterro m 364,02 39,87 14.513,48

4 PAVIMENTAÇÃO RUA OSCAR SCHERER
1,79

21.093,69

4.1 Regularização e Compactação do Sub-leito até 20 cm m2 635,54 1.137,62

4.2 IColxão de argila para pavimentação poliédrica com espessura de 15,00 cm



(

código DER 53260 m2 635,54 1,36 864.33

4.3 Transporte de matetial qualquer natureza(argila) onxKr 1.525,30 1,23 1.876,12

4.4 Extração, carga, preparo e assentamento de pedras poliédricas
códido DER 52145 m2 635,54 15,93 10.124,15

4.5 Transporte de matetial qualquer natureza(pedra) "onxKr 810,31 1,23 996,68

4.6 Compactação de Pavimentação Poliédrica m2 635,54 0,38 241,51

4.7 Enximento com argila extraída para pavimento poliédrico, exclusive
transporte para rejunte com 3,00 cm m2 635,54 0,35 222,44

4.8 Meio fio de concreto pré-moldado dimesões 12x15x30x100 rejuntado
com argamassa 1:4 incluindo escavação e reateiTO m 141,23 39,87 5.630,84

TOTAL RS 110.245,39

ResponsávfiLJécn ico

CWEA-PR

Sócio administrador

A. A. Colusoi & C!a

>'■■ ■ aU

A'dem!r C
RO:



Município de Planalto - 2015
Classificação por Fornecedor

Convite 12/2015

Página:1

Item Produto/Serviço UN. Quantidade Status Marca Preço Unitário Preço Total Sei

Lote 001-Lote 001

001 11184 Eiecução de pavimentação poiléciríca com pedra UN 1.00 H^litado 1ia245;39 110.245,39

VALOR TOTAL: 110.245.39

Etwtido por: CARLA, na versão: 5511 j 0904C01514:51:40



( Município de Planalto - 2015
Mapa da Licitação

Convite 12/2015

(

Págína;1

Data abertura: 09/04/2015 Data julgamento: 09/04/2015 Data homologação:

CNPJ: 84 840503/0001-65

Produto UN. Quantidade Preço Marca

Lote 001-Lote 001

001 Execução de pavimentação poliédríca

TOTAL GERAL DO FORNECEDOR

TOTAL GANHO PELO FORNECEDOR

UN 1,00 110.245,39 '

110245,39

CNPJ: 84.840.503/0001-65 - A.ACOLUSSI&CIALTDA
FRU - Frustrado DES-Deserto EMP-Empate EME-Empate ME

Emitido por: CARLA na versão: 5511 j 09lf04«01514:51:35



EDITAL CONVITE N" 012/2015

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

w

Aos nove dias de abril de 2015 às quatorze horas, na sala de reuniões, desta

Prefeitura Municipal de Planalto, os membros integrantes da Licitação

nomeada pela portaria n° 001/2015, reuniram-se para procederem ao

recebimento, abertura e julgamento das propostas de habilitação e preços

referente a CONVITE N° 012/2015, que trata da seleção de proposta para a

contratação de empresa visando a execução de pavimentação poliédrica com

pedras irregulares, com área total de 3.317,18 M^, a ser construído na Travessa

Albano Drey e Ruas Terezinha Marlene Piva e Oscar Scherer, perímetro urbano

deste Município de Planalto, Estado do feraná. Tendo como valor máximo a
importância de R$ 110.245,39 (cento e dez mil, duzentos e quarenta e cinco

reais e trinta e nove centavos). Iniciada a reunião constatou-se que 03 (três)

empresas receberam convite, sendo elas: CAW SERVIÇOS DE

TERRAPLENAGEM S/C LTDA., CONSTRUTORA ROGER LTDA. E A. A.

COLUSSI & CIA LTDA. Sendo que as empresas CAW SERVIÇOS DE

TERRAPLENAGEM S/C LTDA. E CONSTRUTORA ROGER 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, A. A. COLUSSI & CIA 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:

A. A. COLUSSI & CIA LTDA.

Lote

^  ( i

1 uitem:
"

1 l Unitário
Preço
total

1 1 Execução de pavimentação
poliédrica com pedras

UN 01 110.245,39 110.245,39

/W
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irregulares, com área total de
3.317,18 M^, a ser construído
na Travessa Albano Drey e
Ruas Terezinha Marlene Piva

e Oscar Scherer, perímetro
urbano deste Município de
Planalto, Estado do Paraná.

TOTAL 110.245,39

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

para execução do objeto da presente licitação será de 90 (noventa) 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 adjudicatário 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 31/10/2015. Nada mais havendo a tratar,

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

executivo para homologação.

LUIZ C/miOS BONI

Presidente

747.Í91.029-20

fCARLA ATíMA MOMBACH
STURM

Membro

027.056.719-43

l^Q^LFREDO COLUSSi
A.A Colussi & Cia Ltda.

\RiSA KRUGER

"ira

3I0.216.890-W



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

EDITAL DE CLASSIFICAÇÃO
LICITAÇÃO NA MODALIDADE CONVITE N° 012/2015

OBJETO: Contratação de empresa visando a execução de pavimentação poliédrica
com pedras irregulares, com área total de 3.317,18 M^, a ser construído na Travessa
Albano Drey e Ruas Terezinha Marlene Piva e Oscar Scherer, perímetro urbano

CAW SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM LTDA

1 1 1 Execução de pavimentação poliédrica
com pedras irregulares, com área total
de 3.317,18 a ser construído na
Travessa Albano Drey e Ruas
Terezinha Marlene Piva e Oscar

Scherer, perímetro urbano deste
Município de Planalto, Estado do
Paraná.

110.245,39

Planalto-Pr., 09 de abril de 2015.

LUIZ C/^LC5í
Prfesidente

747.491.029-20

F. MÕMBACH
Membro

027.056.719-43

JAjíRUGER
lembro

310.216.890-68
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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

PARECER jurídico

REFERENTE AO PROCESSO DE LICITAÇÃO

MODALIDADE CONVITE N° 012/2015

O presente Processo de Licitação n° 012/2015, 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

3.317,18 a ser construído na Travessa Albano Drey e Ruas Terezinha Marlene

Piva e Oscar Scherer, perímetro urbano deste Município de Planalto, 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., 13 de ajiril de 2015

PATRIQUE

OAB/PR

ICA
o 40209 '



município de planalto

CNFIN"" 76A60.526/0001-16
Praça São Francisco de Assis, 1583 - CEP: 85,750-000

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

PLANALTO - PARANÁ

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

O Prefeito Municipal de Planalto, 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° 012/2015, cujo objeto é a contratação de empresa visando a execução de

pavimentação poliédrica com pedras irregulares, com área total de 3.317,18 M^, a

ser construído na Travessa Albano Drey e Ruas Terezinha Marlene Piva e Oscar

Scherer, perímetro urbano deste Município de Planalto, Estado do Paraná., em favor

das empresas A. A. COLUSSI & CIA LIDA, e em conseqüência ADJUDICA o

objeto em favor da mesma para que produza seus efeitos legais.

Planalto-Pr., 14 de abril de 2015

j:^
MARLON FERNANDO KUHN

PREFEITO MUNICIPAL



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

CONTRATO ADMINISTRATIVO

DE EXECUÇÃO DE OBRA N° 084/2015
CONVITE N° 01^2015

Contrato de execução de obra que entre si fazem o Município de
Planalto e a empresa A. A. Colussi & Cia. 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: A. A. COLUSSI & CIA. LTDA., inscrita no CNPJ sob n°.
84.840.503/0001-65, com sede na Rua Padre Cirilo, n° 303, Centro, Município de
Capanema, Estado do Paraná, neste ato representado por seu Administrador Sr.
ALDEMIR COLUSSI, brasileiro, casado, empresário, portador do RG n°. 2.004.536-1
SSP/PR e do CPF n°. 2.004.536-1, residente e domiciliado Rua Padre Cirilo s/n.
Centro, Município de Capanema, 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
3.317,18 M2, a ser construído na Travessa Albano Drey e Ruas Terezinha Marlene
Piva e Oscar Scherer, perímetro urbano deste Município de Planalto, Estado do
Paraná. Tudo conforme projetos, memorial descritivo, orçamento quantitativo e

Item Objeto Quant. Unidade Preço
unitário

Preço

total

1 Execução de pavimentação
poliédrica com pedras irregulares,
com área total de 3.317,18 M^, a ser

construído na Travessa Albano

Drey e Ruas Terezinha Marlene
Piva e Oscar Scherer, perímetro
urbano deste Município de
Planalto, Estado do Paraná.

01 UN 110.245,39110.245,39

TOTAL 110.245,39



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

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$ 110.245,39 (cento e dez mil, duzentos e quarenta e
cinco reais e trinta e nove centavos), 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 ctimprimento 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 05.115.15.452.1501-02017 0.1.00.0000000

730 06.120.26.782.2601-02030 0.1.00.0000000

CLAUSULA QUINTA
DOS PRAZOS

O prazo máximo para a execução e entrega do objeto do presente
Contrato é de 90 (noventa) dias corridos, contados a partir da data fixada para seu
início com a respectiva Ordem de Serviços a ser expedida pelo Departamento de
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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,
acompanhamento, 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 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 n°.
8.666/93.

CLÁUSULA DÉCIMA
DA VIGÊNCIA DO CONTRATO

O prazo de vigência do presente contrato até 30/10/2015.
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.

w
NTRATANTE

TESTEMUNHAS

Planalto-Pr., 14 de abril de 2015.

A.Â.C0I1

Ald
R
Sócis Gc

CONTRATADA

õí^inr Canil
IG 6.045.397-7

^rPF 990.135.769-15

jru^er

Téc. CRC-PR 03025^-7
RG 12.490.306-8/PR
CPF 310.216.690-68
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PRIMEIRO ADrm'0 AO CONTRATO ADMINISTRATIVO N»
aS3/2M4, EDITAL CONVITE N" 014/2014, CELEBRADO ENTRE O
MUNiaPIO DE PLANALTO E GRACIELA BERNADETE TOMBINI
PARIS.
Ao* <juntze db< tív* n*ét rfe abril dt) ano de óiiw mil ^ c^uinze d MUbOOTlÜ DE
PLANALTO, nepte ahi reprWiftibtJo peín ií«n» l*r«feiio, f5r. MARION FERNANDO
KUHN « CRAOaA BEKNAÜfcTE laMBlNl PARIS, nísle atu r«pmsaUdú par
**ja Aclmiii»tf»d(tf.i St*. GRAQELA BERNADETE TOMBINI PAHIS, ntmiivcm em
dimism tuedo adtur «i Ociratu Admml;«traQi'o fi" 0S3/2014, (Umiüo «tírt u parlo
eSR (tiUa dê 14 de suio de 2015. cujo t^^âtu é A cuntr*tb„'fio de excipnn»* vtondu 4

de cante buvm deititwula n alistenlx^So escoitt dos nliuu» de educado
ui;iVdil/pré<scob/<í<diô e aümentiuío d» íuftáonálfios tleste Munidpio de
PUrjtl». itOSJWjÇointW tírmos:
CLÁUSULA PRIMEIRA: Fm virtude óo nútuo jfOfdo cow íf pariCA ficj Krtwda
i qititcdidrtdc is> ilcin coAstanic riâ cliuiuln PrUitcifâ, (do Objeto conlrítto),
toalizando 4 Impivtlivb dé R$ 4.1S5.CU (quatro mil e certo t oltanto c ótvô rwiíX
cocdorme píinilw tRwcwijírotivi .ibatxo, pcítirc^ie ao Comaio AdroWtírarivo tf
&53/2D34. cdd>rad(> cnirc es penca cm dela <ic H dc inaio dc 2014, lendo con»
imwtrte u valor de K$ }S74i),m (dezesseis mil « srte€«tu>s e quarenta nseia),
CR wndn o rtlêetn utlal «'onlratack) oo vaIot de K5 20.S25.tVl (vinte mi! e nowftnlo* e
*. iftteedna» reais •
rrcMlQUAvriuNiDi discriminação valor valorI  UNIT. TOTAL

iíi 4S0 UN ! Came bovina, rdítA mlximo ãt (vlitte j HSS^Xl
}  i ' paí,.crto)-Jtos». I

ÍÒTal i i A18ÍC0
CLÁUSULA STKUNDA: Ttó alterada a Oúuwb Secunda (.!o Valaa cm virtude
í!o .letdrelmn ao itt-m nsrwwrirtí na Cláusula Primeira (do «bjetoL passando o valor
yital t-unliatado ic. imptaiincb dc JLS 2íl.V254» (viric mi! c lenx-oanu» c rijilc c
Ávn reah).
CLÁUSULA TERCtmA: fettUwaJ» *k ílemai* ciioíArl»*. e cundi^
i^tit.>ubdA1 tt(í i.ntlTUiULTiM de ctutitaht «riginal, c náo alUrada* por c*ltf
instrumento.
t. MM %'aMtJâde iLt que peia» partes fn! ptcfuado, ftrma-se este tnrrtrumento em duas
inss de t^u! teor e iumu.

MARLON FERNANDO KLHN
PrtfeÜD MusUipil

GRACIELA BERNADETE TOMBINI PARIS
Cifadeia BcmadetcTombini Pari».

OtüBaR CAMPOS
CI./RGn"6.04S3í7.7/PR
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Municiiiia de Planalto
Praça Sio Fiancisco de .ãssú, 1583
85 25IWJIK) - Pbns!» • ('areni

EXTRATO DE CONTRATO N" 083:101S
C0N3TTEN» 011/2015

DATA DA ASSINATURA: 14 de abril de 2015
CONTRATANTE: Município de Plsnaiw
CONTRATADA; Caiv Ser.içoa tle Teniiplenagem &'C Ltda.
OBJETO; comrataçio ds eiapresa visando i execuçio de pavimeniaçio
ssSinca, cevesrmenla em CBUQ, com área lOBsl de 1.155JW m2, a ser
eiecutado na Rua Padre Marcelo Quilicl e Rua Dr. Luii Oscar Ptauchner,
H.sino Nossa Sesbora de Lcurdes, .Município de Plmalto.

ENS;CI.
VALOR; RS 80.000,00 (oitenrn mil teaa).
PRAZO DE VICÈNCÍA; 3Í/10/2015

MARLON FERNANDO KUHN
Prefeito Municipal

HOMOLOGAÇÃO E ATO ADJIDICATÕRIO
caxvrrevoiiQois

MUKI(3PI0 DE PLA.VALTO. com bjse m Lei Feded 8 bòb^. fiz
siba Ks pewMtiAw qis laEiin] áeinin lie docomeoios e pnposiss de pieço!
lefaeoie bEIiICOKVITEK* 011/2015 de tcordocom o dnizo descrito;
OUlilO; Contntiçio de en^iresi visando i «(ecu(to de pivinienBçiio asfaliid
mestimeoto en CBUQ, com ima mbl de 1.755,00 a ser executicb na Rua Pidie
MircetoQuEici e Rua Dr. Luz Oaar Piaecim, Briiro Nossa Senhon de Lourdes,
Municlj»odeHana!ta

VALORTOTAL RS 80.000,00(cimala mirais).
DATA: HdeMde 2015

M.UlONFEmANDOKllHK

PiaçaS& Foucisco de Assis. 1583
8S.75IM)(K) - Planalto - Paiaiá

EXTRATO DE CONTRATO N° 084/"20l 5
CONVITE N*0l2a015

DATADAASSINÃTIJSA: HdetlnldeTOlS
CONTRATANTE; Mimidino de Planalto
CONTRATADA: A. A. Colsssi & Cia Ldi

pdiédiica com pedias iir^Iares, com áiea toial de 331?,18 NG. a ser
construído na Travessa .Aibano Drey e Ruas Tereãnha Marlene Pi« e
Oaar Schtrer, perimtiro uiiiano desle Muracfpio de Planalto, Estado do
Parani.
ÍTEM:01.
VALOR: RS 11034539 (cento e dez nai, duzentos e quarenta e cinco

PRAZO DE VIGENOA: 31/10/2015

MARLON FERNANDO KUHN
Prefeito Municipal

HOMOLOGAÇAOEATOADJUDICATORIO
OMlTE.VOUaOlS

MUNlClPiO DE PUKALTO, cora tose m Lei Federal 8.666/93. fai
fllxr aos idertisados qae realizou dxtnin de docuraerm» o pnpiutas de prefo!
letora eMlXMTTE K* 012/^15 deuordo como duixo descrito:

[wiflw incgulues, com iieatoial de 3.317,18 M*, a ser consuuido na Travessa .Albano
Die]/ e Rms Terandá Mariene Pira e Oscra Sdxtcr, petimeno urbano desx
Mmic^io doPItnaIm, &tado do Fzrani
Crapnsa: A. A. Colusri A Ch Udi
VALOR TOTAL; R$ 110 J4539 (cento e dez rnfl. duzentos e qtBrtnta e cinco reais e
trinaenoracenaros).
DATA: Mdeabifl de 2015

MARLON FBRN.ANDO KUHN

Praça São Ftaocisco de Asls, 1583
85.750400 • Planalto - Paraná

EXTRATO DE CONIRATON'085/2015
CONVIIEN'011'2015

DATA DA ASSINATURA: 14 de abril de 2015
CONIRATANIE: Mnnicipto de Planalto
CUNTRALADA: Mkttnetal^ladustiia e Cranóò) lida.
OBJEKh Contratação de empresa visando a ezecoçao de Banacãn Pré-
Moldado, com área de 325,00 m', a ser executado no Lote o* 78 ik Gleba n'

VALOR TOTAL R$ 61.898,70 (sessenta e «mmil oitocaios e noventa e oito
raasesetentaccntavos).
PRAZODEVlCENaA: 30/102015.

.MARLONEERNANDORUllN
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DECRETO N.» 770/2015

Insfituildd ̂  ResâhiçdoOOf̂  OuUlsro deZOtt "AnodV?r ;Pd8lna4S8/S07

SÚMULA; Decreta Ptxito Facultativo, nas repartições PiMcas Municipais, do Murtíc^
de Pinhal de São Bento, Estado do Paraná.
O Prefeito Municipal De Pinhad de Sâo Bento, Esíacto do Paraná, no uso de siHS
atribuições legais..
DECRETA

Artigo 1'^ - FKtâ decretado ponto facultativo nas repartições Públicas Municipais, do
Municipío de Pinhal de São Bento. Estado do Paraná, no dia 20 de abril de 2015.
Artigo 2® - Revogadas as disposições em contrário, esie decreto entrará em vigor a partir
da data de sua publicação.
Gabinete do Prefeito Municipal de Pinhal de São Bento, Estado do Paraná, em 16 de
abril de 2015.

PubOque-se
ARGEU ANTONlO GEITTENES

Prefeito Munlclpa!

PORTARIA M.® 1920/2015

O Prefeito Municipal de Pinhal de Sáo Bento, Estado do Paraná, no uso de suas
atribuições legais.
RESOLVE

Art. 1®-EX0NERAR. a pedido a panir de 15 de aixil de 2015, a servidora publica municipal
VERA LüCiASUTlLLl, Portadora da Cédula de Identidade n 7.875.853-8 SSP/PR e CPF
sob n, 042.617.349-07, do Cargo de provimento efetivo de auxilia- de serviços gerais,
nível 15-A, referencia BOI, do Quadro de Pessoal deste Executivo Municipal.
Art. 2®-Esta Portaria entra em viga na data de sua putriicaçâo.
Gabinâe do Prefeito Municipal de Pinhal de São Bento. Estado do Paraná em 15 de abril

S"BéLIQUE-SE
ARGEU ANTONlO GEITTENES

Prefeito Municipal -

O Pregoelro, nomeado através da Portara n' 1908/2015, de 2i de jemetio de 2015, com
base na Lei Federal 8.666/93 e Lei Federal 10.520/2002 e legrsiaçáo cotrçtemeníar, torna
público resultado de Licitação:
MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL N® 24/2015.
OBJETO; Aqiflsiçâo de um trator de pneus novo e uma carreta agrícola nova para o
Departamento de Agricultura do município de Rnhal de Sáo Bento - Pr.
EMPRESA VENCEDORA item 02 - METALÚRGICA FREITAS LTDA EPP - COm preço
unitário de RS 14.800,00 (quatorze mil e ottocentos reais).
O item 01 ficou deserto.

Pinhal de Sáo Betío, 16 de abril de 2015.
Rogério de Aquino Froes - Pregoelro

Prefeitura

AVISO DE LICITAÇÃO
"PReSÃO PRESENCiAL" N® 029/2015

O MUNICÍPIO DE PLANALTO, fsz saber aos interessados que com base na Lei Federai
de n° 10.520 de 17 de julho de 2002; Decreto Municipal de n® 2727/2007 de 26/06/2007
'• suas alterações, subsidiariamenle á Lei Federal n® 8.666/93, sias alterações, LC
s V2006 de 14 de dezembro de »)06 e demats legislações apiteávete, em sua sede sRo
abraça Sáo Francisco de Assis, 1583, fará realizar Licitação na ModaBdade PREGÃO
PRESENCIAL sob n® 029/2015, conforme descrito abaixo:
OBJETO: Aquisição de rnanlirnemos destinados exdusivamaite à alimentação escola
dos alunos de educação tnfantil/pré-escoia/cieche
DATA DA ABERTURA 29 de abril de 2015 - às 09:00 hors.

Maiores informações junto ao Departamento de Ltcllações em horário de expediente.
M/\RLON FERNANDO lOJHN

Prefeito Municipa]

AVISO DE LICITAÇÃO
"PREGÃO PRESENCIAL" N® 030/2015

O MUNICÍPIO DE PLANALTO, faz saber aos toteressados que com base na Lei Federal
de n" 10.520 de 17 de julho de 2002; Decreto Municipal de n® 2727/2007 de 26/08/2007
e suas alterações, subsidiafeimente à Lei Federai n® 8.666/93, suas alterações, LC
123/2006 de 14 de dezembro de 2006 e demais legislações aplicáveis, em sua sede sto
a Praça São Francisco de Assis, 1583, fará realizar Licitação na Modaüdote PREGÃO
PRESENCI/V- sob n® 030/2015, conforme descrito abaixo.

OBJETO: Aquisição de concreto usinado, destinado ao atendimemo das necessidades de
consumo deste Munic^io de Planalto.
DATA DA/\BERrURA 29 de abril de 2015- às 14:00 horas.

Maiores Informações junto ao Departamento de Licitações em horário de expediente.
MARLON FERNANDO lOJHN

Prefeito Municipal

AVISO DE LICITAÇÃO
"PREGÃO PRESENCiAL" N«031/»}1S

O MUNICÍPIO DE PLANALTO, fez saber aos Interessados que com base na Lei Federal
de n® 10.520 de 17 de julho de 2002; Decreto Munlc^I de rp 2727/2007 de 26/06/2007
e suas alterações, subsldlartamente à Lei Federal n® 8.666/93, suas alterações, LC
123/2006 de 14 de dezembfo de 2006 e demais legislações aplicáveis, em sua sede sjto
a Praça São Francisco de As^, 1583. terá realizar Ucftação na Modaitoade PREGÃO
PRESENCIAL sob n® 031/2015. cortfonne descrito abaixo:
OBJETO: Aquisição de aumento para dieta com restrição nutrictonai (metabóiico)
DATA DA ABERTURA; 30 de abfil de 2015 - às09:00 horas.

Maiores informações junto ao Departamento de Lictlações em horário de expediente.
MARLON FERNANDO KUHN

Prefeito Municipal

EXTRATO DE CONTRATO N® 083/201S

CONVITE N® 011/2015

DATA DA ASSINATURA; 14 de abril de 2015

CONTRATANTE: Muntoípto <te PtenaRo
CONTRATADA; Caw Seivi^s de Tenaptenagem S/C Uda.
OBJETO: contratação de empresa visando à execução de pavimentação asfáitica.
revestimento em CBUO. com área total de 1.755,90 m2. a ser executado na Rua Padre
Marcelo Ouliid e Rua Dt Luiz Oscar Prauchner, Bairro Nossa Sertoora de Lourdes,
Munici|:dode PlanaSa
ITENS; 01.

VALOR: RS 80.000,00 (Oitenta mU reais).
PRAZO DE VIGÊNCIA; 31/10/2015
MARLON FERNANDO KUHN

Prefeito Munldpai

HOMOLOGAÇÃO E ATO ADJUDICATÕRIO
CONVITE N® 011/2018

MUNiapiO DE PLANALTO.com base na Lei Fédeial8.666/33, faz saber aos interessados
que realizou abertura de documerrtos e propor de preços referente editai CONVITE n®
011/2015 de acordo com o ababro descrito;

OBJETO: Contratação de empresa visando â execução de pavimentação astehica,
revestimento em CBUQ, com área tcíal de 1.755,90 m2, a ser executado na Rua Padre
Marcelo Oultid e Rua Dc Luiz Oscar Praudtner, Bairro Nossa Senhora de Lourdes,
Municífriode Planalto.
Etrpresa Caw Serviços de Terrapien^em S/D Lida.
VALOR TOTAL- RS 80.0tX),00 (Oitenta nti reals).
DATA: 14 de abril de 2015

MARLON FERNANDO WJHN

Prefeito Municipal

EXTRATO DE CONTRATO N® 084/2015

C<X4>riTEN®012/»H5

DATA DAASSÍNATURA; 14 de abril de 2015
CONTRATANTE; MuNcipio de Planalto
ccwtratada: a. A. Cotussi & cia Ltda

OBJETO: Contratação de empresa visando aertecução de pavimentação poliédrica com
pedras Irregulares, com área total de 3.317,18 M', a ser constn^do na Travessa /Mbano
Drey e Ruas Terezfnha Martate Ptva e Oscar Scheier, perímetro urbano deste Município
de Planalto, Estado do Paraná
ITEM; 01.

VALOR: R$ 110.245.39 (cento e dez mfl, duzentos e quarento e cinco reais e trinta e nove
centavos).
PRAZO DE VriGÊNCtA: 31/10Q015
MARLON FERIANDO lOIHN

Prefeito Municipal

HCmiOLOGAÇÂO E ATO ADJUDICATÕRIO
CCMVITEN® 012/2016

MUNICÍPIO DE PLANALTO, com base na Lei Federal 8j%6/93, faz saber aos íntaessados
que reaBzou abertura de documerrios e pioposlas de preços referente edital CONVITE N®
012/2015 de acordo com o abaixo descrito;

OBJETO: Contratação de empresa visando a mcecução de pavimentação poOédrlca com
pedras tnegulaies. oxn área total de 3.317,18 M* a ser constnãdo na T/avessa /úbano
Drey e Ruas Terezinha Marlene Rva e Oscar Scheter, perímetro urbano deste Município
de Planalto. Estado do Paraná.
Empresa A. A. Colussl & Cia Ltda.
V/sj-OR TOTAL: RS 110.245,39 (cento e dez mõ. duzentos e quaenta e cinco reais e mnfâ
e nove centavos).
DATA; 14 de abrü de 2015

MARLON FERNANDO lOJHN

Prefeito Municipal

Otài Anlnads QoMmesneu» cosi CMffiXado
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