
Prefeitura Municipal de Nova Cantu 

CNPJ N.• 77.845.394/0001-03- Fone (044) 3527-1281- Fone Fax (044) 3527-1363 

E-mail: pmncantu@hotmail.com ou pmncantu@ig.com.br 

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO 

O Prefeito Municipal de Nova Cantu, Estado do Paraná, no uso das atribuições que 
lhe são conferidas por Lei e, tendo em vista o Processo Licitatório n° 080/2015 - Edital 
de Tomada de Preços n° 020/2015, que tem como objeto Serviços de Execução de 
Galerias Pluviais, conforme especificação no Edital. 

Torna-se pública a Homologação, do processo licitatório em epígrafe à Empresa: 

- No valor TotaVGiobal de R$-48.875,80 (Quarenta e Oito Mil, Oitocentos e Setenta e 
Cinco Reais e Oitenta Centavos): O. A. VIEIRA & CIA LTDA - ME, inscrita no 
CNPJ sob o n° 09.676.73110001-26; 

Nova Cantu, Paraná, 22 de Dezembro de 2.01 5. 
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MUNICÍPIO DE NOVA CAN r:t.J N.o __ 4~-----~ 
ADMINISTRAÇÃO 2009/2012 - - - - -~---·-:.~· 't-o , .. 
CNPJ N. 0 77.845.394/0001 -03 vacant\.' _<(· 

Rua Bahia, 85- Nova Cantu- PR.- CEP: 87330-000 
Fones (44) 3527-1281 - (44) 3527-1096 (44) 3527-1280 Fax (044) 3527-1363 

E-mail: pmncantu@hotmail.com ou pnmcantu@ig.com.br 

PARECER JURÍDICO 

Considerando que foram preenchidas as disposições legais da Lei n° 8.666/93 e 

alterações posteriores, bem como o parecer da Comissão Municipal de Licitações, 

poderá o Sr. Prefeito Municipal de Nova Cantu, HOMOLOGAR o resultado do 

... Processo Licitatório no 080/2015, Edital de Tomada de Preços n° 020/2015, em 

conformidade com a Ata da reunião da Comissão Municipal de Licitação de 16 de 

Dezembro de 2.015. 

É o parecer. 

S.M.J. 

Nova Cantu, Paraná, 22 de Dezembro de 2.015. 

\ .. r) 

\_-V~~-~ 
Dr. IVONSIR GRAFF 

I 
'AB-PR no 4.058 '.J 

sessor Jurídico 
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Prefeitura Municipal de Nova Cant!)P 
Rua BAHIA, no 85 - Nova Cantu - PR. - CEP: 87330-000 

CNPJ N.0 77.845.394/0001 -03 - Fone (044) 3527-1281 - Fone Fax (044) 3527-1363 
E-mail: pmncantu@hotmail.com ou pmncantu@ig.com.br 

I ERMO DE ADJQDICACÃO 

REF: PROCESSO LI ClT A TÓRIO W 080/2015 
EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS n• 020/2015 

A Comissão Municipal de L1citações, após análise e verificação da documentação e proposta apresentada, torna pública a Adjudicação, 
d r 6 . ' . àE O VIE IR &CI LTD ME . CNP b 0 09676 73 1000 6 . o processo JCJtat no em ep1grale 111Ç rcsa . A. A A A- -. mscnto no J so on I 1-2 , conlorme segue. 

ÍTEM QUANTIDADE DESCRICÃO Va \orTot~l 

OI OI Contratação de empresa para execução de serviços de 230 mts. Linear de R$-48.875,80 
galerias, I O bocas de lobo, 05 caixas de ligação, O I poço de visita, 
escavação, remoção de pedra irregular, recuperação de via, conforme 
projeto anexo. 

Nova Cantu, Paraná, 16 de Dezembro de 2.0 15. 

Comissão de Licitações: 

-. 



Prefeitura Municipal de Nova 

ATA DE ABERTURA DE LICITAÇAO 
PROCESSO LICITA TÓRIO No 080/2015 

TOMADA DE PREÇOS no 020/2015 

Às 10:30 hs (dez horas e trinta minutos) do dia 16 de Dezembro de 2015, na Sala de 
Reuniões da Prefeitura Municipal de Nova Cantu, reuniu-se os membros da Comissão de 
Licitações e Pregão designados, com a finalidade de proceder a abertura dos envelopes e 
julgamento das propostas, da licitação acima referida o qual objetiva Serviços de Galerias 
Pluviais, em conformidade com as disposições contidas no Edital, o Presidente abriu a sessão 
pública, efetuando o credenciamento e recebimento dos envelopes, que teve como participante a 
empresa: 

O. A. VIEIRA & CIA L TDA - ME 
CNPJ- 09.676.731/0001-26 

EMPRESA I CNP J 

Aberta a sessão pelo presidente, constatou-se que 01 empresa compareceu para participar 
do certame, e, apresentou os envelopes de n° O 1 e 02. Iniciou-se então a abertura do envelope 
contendo a proposta de preços, sendo da seguinte forma: 
LOTE 01- ÚNICO 
ÍTEM QUANTIDADE DESCRI CÃO Valor Total 

01 01 Contratação de empresa para execução de serviços R$-48.875,80 
de 230 mts . Linear de galerias, 1 O bocas de lobo, 
05 caixas de ligação, O 1 poço de visita, escavação, 
remoção de pedra irregular, recuperação de via, 
conforme projeto anexo. 

Iniciou-se então a abertura do envelope contendo a documentação de qualificação da 
participante, e, contatou-se que a Empresa apresentou a documentação exigida em Edital. 

Os participantes renunciam expressamente o direito à recurso, concordando integralmente 
com as decisões exaradas pela Comissão, abdicando seu direito de recurso em relação a qualquer 
documento, ato ou forma de procedimento. 

Pelo fato de apresentar a melhor proposta e o menor preço, recomenda a Comissão de 
Licitação, que o objeto licitado seja ADJUDICADO ao vencedor: 

LOTE 01 - no Valor Total de R$-48.875,80 (Quarenta e Oito Mil, Oitocentos e Setenta e 
Cinco Reais e Oitenta Centavos): a empresa: O . A. VIEIRA & CIA LTDA-ME, Inscrito no 
CNPJ sob o n° 09.676.73110001-26; 

Nada mais havendo a tratar, encerrou-se a reunião e lavrou-se a presente ata que após lida e 
aprovada vai ass inada. 

Nova Cantu, Paraná, 16 de Dezembro de 2.015. 

Comissão de Licitações: 

c61tb·~rw 

~J-~v--9 



O. A VIEIRA 
R. Antonio Chiqueto, 608- fone: (44) 3542-27 62 

Campina da Lagoa - Paraná- CEP 87.345-000 
CNP J-09.676.73110001 -26 

Campina da Lagoa, Estado do Paraná, 16 de Dezembro de 2015. 

PROPOSTA DE PREÇOS 
Á Prefeitura Municipal de Nova Cantu 
PROCESSO LICITA TÓRIO (LICITAÇÃO) No 08012015 
EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS N° 02012015 

Apresento para apreciação de Vs. S"s., a proposta de preços referente à Execução de Serviços de 
Galeria Pluvial, objeto do Edital de Tomada de Preços n° 02012015, conforme segue: 

ESPECIFICAÇÃO DO ÍTEM VALOR 
TOTAL 

Contratação de empresa para execução de serviços de 230 mts. Linear de galerias, 10 R$-48.875,80 
bocas de lobo, 05 caixas de ligação, O I poço de visita, escavação, remoção de pedra 
irregu lar, recuperação de via, conforme projeto anexo. 

TOTAL R$-48.875,80 

TOTAL GERAL - R$-48.875,80 (Quarenta e Oito Mil, Oitocentos e Setenta e Cinco Reais e Oitenta 
Centavos). 

A Forma de pagamento é conforme consta no edital, mediante medição. 

O prazo de validade da proposta de preços é de 60 (Sessenta) dias, a partir da data do recebimento 
pela comissão de licitação. 

Atenciosamente, 

Í'no~~ iJ L V~t 
V otf;;;_ ANTUNES VIEIRA 
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,j • ~ r li•"'" m~-...·í) . ..,. 1 ~ ~---. ~ -,i 1 ;11~ J" I f • -1. 

/

:; ] NÚMERO OE IOEHTIFICAÇÁO 00 REGISTRO OE eMPRESA . NIRE OA SEDE 

: . 4110634986- 8 
• ... NOME 00 EMPRESÁRIO (comple to sem ebrevlaturas) 

' OZEIA ANTUNES VIEIRA 
NACIONAUOAOE 

BRASILEIRO 

SEXO 

M(gl_FO 
FI~OOE(po~ 

REGIME DE BEHS (st easado) 

Comunhão parcial 

NI VALDO ANTUNES VIEIRA 

NA:iiCIOO t!:M (dali CIO nucJ.monto) 

21 - 10-1 957 

·I . 
REC UERIMENTO DE EMPRESÁRtiQ 

INSTRUÇOES DE PREENCHIMENTO NO VERSO 
. . . ..... ,·· - .. ···-··-·· ---· ··· __ ..... . , - · · --- -- ··-·· . ·-·-~'í.Y -- . . 

NIRE OA FILIAL ( reencllor somenle so 010 rererenle • nilal) (./ 
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ESTACO CIVIL 

Casado(a) 

(mie) ~ 

lROZARI AI MARIA CONCEI ÇÃO 

IIOENTIOAOE núi·:· 9 6 4 . 8 4 6 (ltlloamlssor :lrs p ff PR rf (";"à~. 60 5 . 4 59-8 7 

~E~~ci=PIIDO~PO~R(~I~ad.do~em~.~~~~~~o~-~•om~e=.ru.~no~ea~so~d~em=•n=oo.---------~-------r--------~----~----------------~ 

.I 
I 

I 
.I 
l 

OOMICILIAOO NA . (lOGRADOURO - Nt, 1v, tl<.) 

RUA ANTONI'O CHIQUETO 
COMPlEMENTO 

CASA 
MUNICIPIO 

CAMPINA DA LAGOA 

!
BAIRRO I DISTRITO 

CENTRO JCEP 

87345-000 

NO MERO 

608 
COOIGO DO MUNICIPIO 
(Uoo êfa Jun!" Comtrclal) 

-
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'r-------------------------------------------~-----------+-------------------------L--~·~--------~ 
declara, sob as penas da lei, não estar impedido de' exercer ativk;lé de empresária, que não possui ot1tro registro .áe 

1 empresário e requer à Junta Comercial do PARANÁ: • 

Ob2 
CODIGO DO ATP DESCRIÇÃO DO ATO C0DIGO DO ~VE~TO DESCRIÇÃO DO EVENTO ! 

ALTERAÇÃO 0 4·6 TRANSFORMAÇAO I 
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O. A·. VIEIRA - ME 
LOGRADOURO (lu>, ov, fie.) NÚMERO 

RUA ANTONIO CHIQUETO 608 
j ' COMPLEMENTO 

J
BAIRRO I DISTRITO CEP COOIGO DO 1.\UNICIPIO 

(\Jso d i Junt1 ComercJal) 
i 
' ' 

TERREO CENTRO 
1~~~---------------~~--------~-~~,_----tff~~~~~~--------~ 

87 345 - 000 
' M'INICIPIÇ . IUF . !PAIS CORREIO ELETRONICO (E·IMll) 

i CAMPINA DA LAGOA · PR .. 
· i VALOR co CAPITAL. RS IVALOR 00 CAPITAL (por txlenso) l 20.000,00 (VINTE MIL REAIS) 

I, ~gg~M~g:-TIVIOADE DESCRIÇÃO DO OBJETO 

(CNAEFiscal) CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS 
1 ' loUvidade pl1nclpal 

MANUTENÇÃO DE REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA 
• Ativldados cocund4riu 4

221
_

9103 
OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS , PRAÇAS E CALÇADAS 

' 4213_8/0Ó COLETA DE RESIDUOS NÃO PERIGOSOS 
I 3811- 4/00 CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS i" 4120- 4/00 TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS , SOB REGIME DE FRETEMENTO, MON I CIPJI.L 

I 
4929-j/01 E 7112-0 / 00 - SERVIÇOS DE ENGENHARI1 . 

u DATA OE INitiO DJIS lolll/JDADES NúMERO DE INSCRIÇÃO NO CNPJ rTAANSFER~NCIA O SEDE OU DE FIUAL DE OU'TRA UF UF rUSO OA JU~A COMERCIAL 
.-• - ~·n""' NlREanterlor 

1 

~~~~~~~~ot 
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ASSINATURA 011 FliUoi.\~Pél.O EMPRESÁRIO (ou pelo ltf.rosonLonle/onlstonle/gerenlo) 
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~ . · !- J r-11 \' ~ . 

4211-1/01 
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. VOGAL • T 42 ~~l·:~t. A. Vl!õ!RJ.· ME I, LUIZ CARLOS SÁLV/\RO 

.--..l~~ SECRETARIO GERAL 
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15/12/2015 

• 
MINISTÉRIO DA FAZENDA 
Secretaria da Receita Federal do Brasil 
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional 

CERTIDÃO POSITIVA.COM EFEITOS DE NEGATIV DE DÉBITOS RELATIVOS AOS 
TRIBUTOS FEDERAIS E À DiVIDA TIVA DA UNIÃO 

Nome: O. A. VIEIRA & CIA L TOA - ME 
CNPJ: 09.676.731/0001-26 

· Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e insere er quaisquer dívidas de responsabilidade 
do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apurad s, é certificado que: 

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

exigibilidade suspensa, nos termos do art. 151 da L i nº 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 regularida e fiscal; e 

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

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este docum nto 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 PG N e abrange inclusive as contribuições 
sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do a . 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 
1991. 

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos 
endereÇos <http://www .receita. fazenda. gov. br> ou < http:/ /ww . pgfn. fazenda. gov. br>. 

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 02/10/2014. 
Emitida às 16:21:13 do dia 16/09/2015 <hora e data de Brasíli 
Válida até 14/03/2016. 
Código de controle da certidão: DC78.F8B9.E85D.59F9 
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento. 

Modelo aprovado pela Portaria Conjunta PGFN/SRF nº 3, de 22/11/2005, alterada pela Portaria 
Conjunta PGFN/SRF nº 1, de 19/05/2006. 



IJ W. 
PARA NA 
GOVERNO DO ESTADO 

lecreW11 cLt rattnda 

Estado do Para á 
Secretaria de Estado d Fazenda 

Coordenação da Receita do Estado 

Certidão Nega iva 
de Débitos Tributários e de Dívid Ativa Estadual 

N° 014089778-3 

Certidão fornecida para o CNPJ/MF: 09.676.731/0001-26 
Nome: CNPJ NÃO CONSTA NO CADASTRO DE CONTRI UINTES DO ICMS/PR 

Ressalvado o direito da Fazenda Pública Estad ai inscrever e cobrar débitos ainda não 
registrados ou que venh~m 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 estabelecimen os da empresa e refere-se a débitos de 
~ natureza tributária e não tributária, bem como ao descumprim nto de obrigações tributárias acessórias. 

Página 1 de 1 

Válida até 13/04/2016- Fornecim nto Gratuito 

A autenticidade desta certidão deverá ser onfirmada via Internet 
www.fazenda. r. ov.b 

Emitido vie lntemet Pública (151121201516:08:18) 



Certificado de Regularidade do FGTS CRF 

Inscrição: . 0967673110001-26 

Razão Social: O A VIEIRA 

Endereço: RUA ANTONIO CHIQUETO 608 SED I CENTRO I CAMPINA DA 
LAGOA I PR I 87345-000 

A Caixa Econômica Federal , no uso da a 
Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 
data, a empresa acima identificada enco 
perante o Fundo de Garantia do Tempo de 

buição que lhe confere o 
90, certifica que, nesta 
-se em situação regular 

O presente Certificado não servirá de 
quaisquer débitos referentes a contribui 
decorrentes das obrigações com o FGTS. 

Validade: 05/12/2015 a 03/01/2016 

Certificação Número: 2015120508130276 

Informação obtida em 15/12/2015, às 16:1 

A utilização deste Certificado para os fi 
condicionada à verificação de autenticid 
www.caixa.gov.br 

erviço- FGTS. 

contra cobrança de 
e/ou encargos devidos, 

previstos em Lei está 
e no si te da Caixa: 

https://www .sifge.caixa.gov .br/EmpresaiCrf/Crf/FaeCFSimorimirPanP.I ~~n?VARP~c:c:l'\~ttA ~trt.,.:= 1 ""'011"''"'"' ti\ 0 n------ .. ,.. .. ,..,.., •""""'"'' · · -· ' ............ - · .. - . 
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CERTIDÃO NEGATIVA DE 

Nome: O. A. VIEIRA & CIA LTDA 
CNPJ: 09.676.731/0001-26 
Certidão n°: 207192303/2015 
Ex~edição: 15/12/2015, às 16:11:16 

TRABALHISTAS 

TRIZ E FILIAIS ) 

Validade: 11/06/2016 - 180 (cento e o tenta ) dias, contados da data 
de sua expedição . 

Certifica- se que O. A. VIEIRA & CIA LTDA- ME (MATRIZ E FILIAIS) , 
inscrito(a) no CNPJ sob o no 09 . 676.7 1/0001-26 , NÃO CONSTA do Banco 
Nacional de Devedores Trabalhistas. 
Certidão emitida com base no art. 642 A da Consolidação das Leis do 
Trabalho, acrescentado pela Lei n° 12 440, de 7 de julho de 2011, e 
na Resolução Administrativa n° 14 70/ 011 do Tribunal Superior do 
Trabalho, de 24 de agosto de 2011. 
Os dados constantes desta Certidão são de responsabi l idade dos 
Tribunais do Trabalho e estão atu lizados até 2 (do is ) dias 
anteriores à data da sua expediçã 
No caso de pessoa jurídica, a Certidã atesta a empresa em relação 
a todos os seus estabelecimentos, agê cias ou filiais . 
A aceitação desta certidão condici na-se à ver ificação de sua 
autenticidade rio portal do Tribun 1 Superior do Trabalho na 
Internet (http: //www .tst.jus.br ) 
Certidão emitida gratuitamente. 

INFORMAÇÃO IMPORTANTE 
Do Banco Nacional de Devedores Tr 
necessários à identificação das pe 
inadimplentes perante a Justiça do T 
estabelecidas em sentença condenatóri 
acordos judiciais trabalhistas , 
recolhimentos previdenciários, 
emolumentos ou a recolhimentos determ 
de execução de acordos firmados per 
Trabalho ou Comissão de Conciliação 

alhistas cons tam os dados 
soas naturais e jurídicas 
abalho quanto às obrigações 
transitada em julgado ou em 
lusive no concernente aos 
honorários, a custas, a 

nados em lei; ou de correntes 
te o Minis té rio Públ i co do 
révia. 

Dúvidas e sugestões: cndt tst.jus.br 
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CONTRATO SOCIAL POR TRANSFORM~ ÃO DE EMPRESÁRIO 
O. A. VIEIRA & CIA L TO • ME 

QUE DESCENDE DA O. A. vj IRA • ME 
· CNPJ N. 09.676.731/0001-26 

I 

OZE_IA ANTUNES VIEIRA, brasileiro, maior, casa ; sob o regime de .comunhão 
parc1al de bens, empresário, residente e domiciliado na Rua Antonio Chiqueto, 608, 
centro, nesta cidade e Comarca de Campina da 

1 
agoa - PR, CEP 87.345-000, 

portador da Cédula de Identidade RG n. 1.964.846, S P/PR e devidamente inscrito no 
· CPF/MF sob o n. 407:605.459-87; titular da Empres~ ia sob O. A. VIEIRA • ME, com 
sede estabelecida na Rua Antonio Chiqueto, 608, cen ro, nesta cidade e Comarca de 
Campina da· Lagoa - PR, · CEP 87.345-000, inscrita n Junta Comercial do Estado do 
Paraná,· sob·. 9 NIRE ·n. '41106349868 em sessãO: e . 03/07/2008 e devidàmente 
inscrita no CNPJ n. 09.676.731 /0001 -26, fazendo uso do que permite o §3°, ab·2rt~go 
96b, da Lei n°1 0.406/2002, com a redação ai te ada pelo artigo 1 O, da · Lei 
Complementar n° 128, de 19.12.2008, ora transforma seu reg istro de EMPRESÁRIA 
em SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA, uma v~z que admitiu o sócio Glt.VANE 
EVERTON FERREIRA, brasileiro, maior, empresári , residente e domicil!&dt)· _na : - · 
Travessa Bela Vista, s/n, centro, nesta cidade e Gomar a de Campina da Lagoa·- PR, 

· CEP 87.345-000, portador da Cédula de Identidade R n. 9.056.201-0 e devidamente 
inscrito no CPF sob o n. 049.655.939-79, passan o a constituir o tipo ;jt.il1di'Co 
SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA, a qual se re erá, doravante, pelo pr;-=~Eilnte 
CONTRATO SOCIAL, os quais se obrigam mutuament todos os sócios: "" 

Cláusula 1 a : A sociedade girará sob o nome empresar ai O. A. VIEIRA & CIA L TOA -
ME e terá sede e domicílio na Rua Antonio Chiquet , 608, centro, nesta cidade e 
CO'""arca de Campina da Lagoa- PR, CEP 87.345-000 podendo estabelecer filiais ou 
sucursais em qualquer ponto do território nacio'nal, ope ecendo as disposições legais 
vigentes. 

Cláusula 2a:. O capital social será constitui do utilizando se do acervo do capital social 
da empresária supracitada, pertencente ao titular OZEI ANTUNES VIEIRA é de R$ 
20.000,00 (vinte mil reais) dividido em 20.000 quotas pe valor nominal de R$1,00. (Um 
real), integralizadas, neste ato em moeda corrent~ o Pais, sócio ingressante, 
GILVANE EVERTON FERREIRA, integraliza neste to em boa corrente moeda 
nacional o valor de R$ 20.000,00 (vinte. mil reais), fican o o capital social da empresa 
ora c6nstitufdo no valor de R$ 40.000,00 (quarenta m I reais), divididos em AO.OOO 
·(quarenta mil quotas) no valor subscrito de R$ 1,00 (um real) cada uma e ficam assim 
distribuldo entre os sócios: · 
. ' 

NOME 
OZEIA ANTUNES VIEIRA 
GILVANE EV,ERTON FERREIRA 
TOTAL 

VALOR 
20.000, o 
20.000, o 
40.000, o 

. . 

QUOTAS 
20.000 
20.000 
40.000 

.Cláusula 33 ; A sociedade tem por objetivo social ;pri cipal a exploração do ramo · 
p'rincipal de: 42.11-1-01 -Construção de rodovias e ferro ias e ramos secundários de: · 

· 42.21-9-03 - Manutenção de redes. de distribuição ·de· nergia elétrica; 42.13-8-00 -
Obras de urbanização- ruas, praças e calçadas; 38.11-4 00 - Coleta de resfduos não
perigosos; 41.20-4-00 - Construção de ediffcios, 49.29 9-01 - Transporte rodoviário 
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CONTRATO SOCIAL POR TRANSFORM . ÇÃO DE EMPRESÁRIO 
O. A. VIEIRA & CIA L T • ME 

QUE DESCENDE DA O. A. 
1
1EIRA • ME 

. CNPJ N. 09.676.731/0 01-26 
coletivo de ~assageiros, sob regime de fretamento, municipal e 7112-0/00. Serviços 
de engenhana. 

Cláusula 4•: A sociedade iniciou suas atividades êm 30/01/2003 e seu prazo de 
duração é indeterminado. 

Cláusula58 :.As quotas são indivisrveis e não pode ão ser cedidas ou transferidas a 
terceiros se~ o consentimento do outro sócio, a que ·fica assegurado, em igu~ldade 
de condições e preço direto de preferência para · a ua aquisição se postas a venda, 
formalizando, se realizada a cessão delas, a alteraçã. contratual pertinente. • ·· ·, : 

Cláusula 68
: A responsabilidade de cada sócio é ·estrita ao valor de suas ql)otas, 

mas todos respondem solidariamente pela integraliza ão do capital social. .; ' 
) J .. ...J 

Cláusula7a: A administração da sociedade caberá O ElA ANTUNES VIEIRA. ~om~s 
poe,;~res e atribuições de Administrador, autorizad_ o uso do nome empresarial 
individualmente, vedado, no entanto, em atividades stranhas ao interesse s0oial: ·ou 
assumir obrigações seja em favor de qualquer dos\ quotistas ou de terceirO!il; .bem 
com~ onerar ou alienar bens imóveis ~a sociedade, s m autorização do outro s6~o: 

§ 1° • Faculta-se ao administrador, n·os limite de seus poderes, constituir 
procuradores em nome da sociedade, devendo ser. specificado no instrumento de 
mandato, os atos e operações que poderão praticar a duração do mandato, que no 
caso de m~ndato judicial, poqerá ser por prazo indete minado .. 

· § 2°. Poderão ser desigriados.administradores não s~ ios, na forma prevista no 
art. 0 1.061 da lel10.406/2002 . . , 
Cláusula 88 : Ao término de cada exerclcio soe ai , em 31 de dezembro, o 
administrador prestará contas justificadas de sua I administração, procedendo à 
elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado 
econômico, cabendo aos sócios, na proporção de su s quotas, os lucros ou perdas 
apurados. 

Cláusula s•: A sociedade fica desobriga da realiza'ç o de reunião anual de sócios 
para prestação de contas e demais deliberações ~~ m base. no artigo 70 da Lei 
COrt:"~plementar n°. 123 de 14/12/2006. . .I 
1a As deliberações sócias serão tomadas com base no artigo 70 da Lei complementar 
n°. 123/14/12/2006. 
2a ,...,s Reuniões dos sócios quando necessárias· ser o convocadas pelos sócios e 

· ooedecera a quorum estabelecido no código civil brasil iro da Lei 10.406/2002 . 
. 3ã A empresa fica dispensada da publicação de qu1f:!uer outro ato societário com 

· exceção da alteração contratual com base no artig 71 ~a Lei complementar no. 

123/12/20~6. t:- ' \. ~ 
. \ /-) - c/. I 7.(/~" 

~&-t- ·- r" I .'/t . 

... 
..... ·'·· . 
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CONTRATO SOCIAL POR TRANSFO MAÇÃO DE EMPRESÁRIO 
O. A. VIEIRA & CIA TOA - ME 

QUE DESCENDE DA O. . VIEIRA - ME 
CNPJ N. 09.676.731/0001-26 

Cláusula 10a: A sociedade poderá a qualquer ~mpo, abrir ou fechar filial ou outra 
dependência, mediante alteração contratual assi ada por todos os sócios .. 

I 

Cláusula 11 11
: Os sócios poderão, de comum 'cordo, fixar uma retirada mensal, a 

trtulo de "pró-labore", obseNadas as disposições 'regulamentares pertinentes. 

Cláusula 12a: Falecendo ou interditado qualque sócio, a sociedade continuará suas 
ati\':.iades com os herdeiros, sucessores e o incapaz. Não sendo possl'!el ou 
inexistindo 'interesse destes ou ·do sóCio remane cente, o valor de seus haveres será 
apurado e liquidado com base na situação p trimonial da sociedade, à =dél!a: da 
resolução, verificada em balanço especialmente I vantado. · "' 

Parágrafo único - O mesmo procedimento será dotado em outros casos em. que a 
sociedade se resolva em relação a seu único sóci 

~ . 

Cláusula 13a: O Administrador declara, sob s penas da lei, de que não está 
impedidos de exercer a administração da socieda e, por lei especia l, ou em vtr:!l:JJ~ de 
condenação criminal, ou por se encontrar sob os· feitos dela, a pena que ved~. 3inda 
que temporariamente, o acesso a cargos púbicos; ou por crime falimér.ta~. 'de 
prevaricação, peita ou suborno, concussão, pecu ato, ou contra a economia popular, 
conLra o sistema financeir·o nacional, contra norm s de defesa da concorrência, contra 
as relações de consumo, fé pública, ou a propried de. 

Cláusula 14a: Fica eleito .o foro da Comarca d Campina da Lagoa - PR, para o 
exerci cio e o cumprimento dos direitos e obrigaçõ s resultantes deste contrato. 

E, por estarem assim justos e contratados, layr~m , datam e assinam, o presente 
instrumento particular, em 03 (três) vias de igual t or e forma, obrigando-se fielmente 
por si e seus herdeiros a cumpri-lo em todos os se s termos 

CampinT ~~oa- PR, 20 de maio de 2010 

. ~v-lJr- . <--- '--,_9-<. - ' 

OZEIA ANTUNES V EIRA 

~.Z:,J.fi:-~· ~ . .:..=:::-.:.: .... ,_ ---·.:--. ··. ·....:~ :-·-- .::··- . 1 . .. . .. . ,., __ 

W'""'!"';l JUNTA COMERCIAL DO PARANA' '· . .~ I CERTIF;ICO o REGISTRO EM: 07/06!;2 10 
Q~ .., .. ~ SOB NUMERO: 41206789045 , , 
li1•;~1~~- Protocolo: 1 0/604865· 1, DE 01/06/201 O . 1 v! 

~
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O. A. VIEIRA & CIA L DA .. ME 
. CNPJ N. 09.676.731/ 001--26 . 

............ 
' 
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QUINTA ALTERAÇÃO DE CON RATO SOC~AL E .. 
CONSOLIOAÇÃO CON -RATUAL . 

· OZEIA ANTUNES VIEIRA, brasileiro, mai r, casado sob o regime de comunhão 
parcial de bens, empresário, residente e domiciliado na R a Antonio Chiqueto, 608, centro, nesta 
cidade e Comarca de Campina da Lagoa - PR, CE 87.345-000, portador da Çédula de 
Identidade RG n. 1.964.846, S.SP/PR e devidamente inscr to no CPF/MF sob o n. 407.605.459·87 
e JOSIAS· FERRELRA" VIEIRA, : bra·sileiro, ·maior, empre á rio, soltei ro, residente e domiciliado 
jurito à Rua Antonio Chiqueto, 608, centro, nesta cidade Cor:narca de Campina da Lagoa - PR; 
CEP 87.345-000, portador da Cédula de Identidade RG . 9.323.592-4 SSP/PR e devidamente 
inscrito no CPF sob o n. 065.042.049-77; sócios da O. A. !EIRA & CIA LTDA- ME e terá sede 
e domicilio na Rua Antonio Chiqueto, 608, centro, nesta ci

1 
ade e Comarca de Campina da Lagoa 

- PR, CEP 87.345-000, inscrita no CNPJ sob o n. 09.67 .731/0001-26, devidamente registrada 
na M.M. JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO P RANÁ sob o n. 41106349868 em 
03/07/2008, com registro de constituição de SOCIEDA! E EMPRESÁRIA LIMITADA sob n. 
41206789045 ·em 07/06/~010, com alterações sob n. 0109327209 em 23/09/2010; sob n . 
. 2012370?8.1 0 em 1_5/05/2012; sob n. 2012608112 3 em or 12/2012 e sob n. 20134951140 eni 21 
de· agosto de 2013, resolvem altefar. o contrato social e Iterações havidas e o fazem ·por este 
instrumento· na melhor forma de direito e sob as cláusulas 1 condições seguintes: 

, . I 

CLAUSULA 1a. DO CAPITAL- O capital social da empr sa que é de R$ 120.000,00 (cento e 
vinte mil reais) , totalmente integralizados, passa ser d~ R$ 200.000,00 (duzentos mil reais) , 
sendo que R$ 80.000,00 (oitenta mil reais) são integraliza os aproveitando lucro acumulado no 
exercicio apurado no balanço patrimonial com encer~ menta em 31/12/2014, dividido em 
200.000 (duzentas mil quotas), no valor de R$ 1,00 (um r~ I cada uma). 

SÓCI.OS 

OZEIA ANTUNES VIEIRA 
JOSlAS. FERREIRA VIEIRA 
TOTAL 

i 

\\ ::~::000,00 
I R$ 2.000,00 
! R$ 200.000,00 

QUOTAS 

198.000 
2.000 

200.000 

CLÁUSULA ~· · .DA · JNAL T _ERAÇÃO - Permanecem 1nalter~das as demais cláusulas não 
atingidas por. esta alteração. . \· · 

CLÁUSULÀ 3a. DA CONSOLIDAÇÃO.- À vista das m dificações ora ajustadas, resolvem 
consolidar o contrato social e alterações, adequando-sr

1 
·a Lei 10.406 de 10/01/2002 com a 

seguinte redação: 

CONTRATO SOCIAL CONS.O !DADO 

. "0. A. VIEIRA & CIA L roh ME" . 
CNPJ n. 09.676.731/00p1-26 

. NlRE n. 412067890~5 

OZEIA.ANTUNES VIEIRA, brasileiro, maior, casado sob ~ gime de comunhão parcial de bens, 
empresário, residente e domiciliado na Rua Antonio qhi ueto, 608, centro, nesta cidade e 
Comarca -de Campina da Lagoa- PR, CEP 87.345-000, J:lor ador da Cédula de Identidade RG n. 
1.964.846, SSP/PR e devidamente inscrito no CPF/MR ob o n. 407.605.459-87 e JOSIAS 
FERREIRA VIEIRA, brasileiro, maior, empresário, solteiro, residente e domiciliado junto à Rua . . . I 



/ 
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O. A. VIEIRA & CIA TOA- ME 
·.CNPJ N. 09:676.731 0001-26 

. QUINTA:ALTERAÇ·ÃODECO TRATOSOCIAL.E 
CONSOLIDAÇÃO CO TRATUAL 

Antonio Chiqueto, 608, centro, nesta cidade e Comarca e Campina da Lagoa - PR, CEP 87.345-
000, portador da Cédula de Identidade RG n. 9.323.5 2-4 SSP/PR e devidamente inscrito no 
CPF sob o n: 065.042.049-77, que tem entre si co ·stitu!da uma sociedade por quotas de 
responsabilidade limitada que gira sob o nome empresa i ai de O. A. VIEIRA & CIA L TOA - ME e 
tem sede e· domicilio na Rua Antonio Chiqueto, 608, cen ro, .nesta cidade e Comarca de Campina 

· da Lagoa-: PR, CEP 87.345-000, inscrita no CNPJ so o n. 09.676.731/0001 -26, devidamente 
registrada. ria M.M. JUNTA COMERCIAL DO ESTAD01 1· O PARANÁ sob o n. 41106349868 em 
.03/07/2008, com registro de constituição de SOCIE DE 'EMPRESÁRIA LIMITADA sob n. 
41206789045 em 07/06/201 o .. 

1a.: A sociedade gira sob o nome empresarial de O. A.j lEtRA & CIA LTDA- ME e terá sede e 
domicflio na Rua Antonio Chiqueto, 608, centro, nesta cr ade e Comarca de Campina da Lagoa 
PR, CEP 87,345-000, inscrita no CNPJ sob o n. 09.676:. 31/0001 -26, devidamente registrada na 

·. M.M. JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PARANÁ sob o n. 41106349868 em 03/07/2008, 
com regis~ro de co8stituição de SÓCIEDADÉ EMPRES~ IA LIMITADA sob n. 41 206789045 em 

· 07/06/201 O, podendo estabelecer filiais ou sucursais ~ qualquer ponto do território nacional, 
obedecendo ·as disposições legais vigentes. ! 

. . I . 
2a.: O prazo de duração da sociedade é por tempo indet rminado e iniciou suas atividades no dia 
o3to7t2oo8. i 
3a.: O ca.pita.l da ·empresa é de R$ 200.000,00 (duze~t s mil reais), totalmente integralizados, 

. dividido em· 200.000 (duzentos mil quotas) cada uma e ~i ando assim distribu!do. 

SÓCIOS 

OZEIA ANTUNES VIEIRA 
JOSIAS FERREI.RA VIEIRA 
TOTAL 

I 

VALOR 

R$ 198.000,00 
R$ 2.000,00 
R$ 200.000,00 

QUOTAS 

198.000 
2.000 

200.000 
. . , I 

4a.: .. As qüotas :são indivisíveis e não podem ser cedi as ·ou transferidas a terceiros sem o 
consentimento dos outros sócios, a quem fica assegu~e o, em igualdade de condições e preço, 
direifo de preferência· para sua aquisição se posta a v~n a, formalizando, se realizada a cessão 
delas, a alteraçã.o contratual pertinente. j -

I 

53
.: ·A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valbr de suas quotas, mas todos respondem 

solidariamente pela integralização do capital social, nó~ t rmos da lei em vigor. 

6a.: A sqciedade tem por objetivo mercantil o ramo d~: 2.11 -1-01 - Construção de rodovias e 
ferrovias e ramos secundários de: 42.21-9-03 · Manuten ão de redes de distribuição de energia 
elétrica; 42. 13·8~00 - Obras de ~rbanização - ruas, pra as e ca lçadas; 38.11-4·00 · Coleta de 
resíduos não-perigosos; 41 .20·4·00- Construção de epif cios, 49. 29-9-01 -Transporte rodoviário 
coletivo de passageiros, sob regime de fretamentq, unicipal e 7112·0/00 - Serviços de 
engenha~a. 1 

73
. : A administração da sociedade e uso do nome . e~p sarial é .exercida fndividualmente pelo 

sócio OZEIA ANT~NE~ VIEIRA, com poderes e atri~ui .. ões de gerir e administrar os negócios 



O. A. VIEIRA & CIA L DA • ME 
CNPJ N. 09.676.731/ 00'1-26 

QUINTA AL TERAÇÃODE .CON RATO SOCIAL E 
. CONSOLIDAÇÃO CON RATUAL 

d~ ~ocred~de. r~prese~tá-la ~tiva e passivamente, judiei I e extrajudicialmente, perante órgãos 
publlcos, rnstrtu.rções frnancerras, entidades privadas e rce iros em geral , bem como praticar 
t~d~s os dem~rs atos nec~ssários à consecução dos ~ jetivos ou à defesa dos interesses e 
dtrertos da socredade, autonzado o uso do nome empresl ial isoladamente. 

§ 1°. É vedado uso do .nome empresarial em atividades e tranhas ao interesse social ou assumir 
obrigações seja em··fàvor de .quÇ~Iquer das quotistas ou d~ terceiros, bem como onerar ou alienar 
·bens imóveis da sociedade, sem autorização do outro sóqi .. 

§ 2°. Faculta-s~ aos administradores, atuando isola6 mente, constitufrem, em nome da 
sociedade, procuradores para período determinado, ! evendo o instrumento de mandato 
especificar os atos e operações a serem praticados. 

ea.: Pelos serviços que prestarem os sócios à sociedade . perceberão a título de remuneração 
"Pró-Labore", quéjntia .mensal fixada em comum acordo ~r re.os sócios, que será levada a conta 
de despesas administrativas. : . . I 

I 

96
.: O ano social coincidirá com o ano civil , deverido j 31 de dezembro de cada ano ser 

procedido o Balanço patrimonial da sociedade, obede9i as as prescrições legais e técnicas 
pertinentes a matéria. Os resultados serão atribuídos ao sócios proporcionalmente às quotas 
que possulrem na sociedade, podendo os lucros a crité ·o dos sócios, serem distribufdos ou 
ficarem em reserva na sociedade. I . . 

. , : . . . I . . . . 
Parágrafo· Unico: As deliberações sociais, ainda que ir;n liquem em alteração contratual, não 
poderão ser tomadas exclusivamente por sócios que repr sentem a maioria absoluta do capital 
social da empresa, e sim por comum acordo. · ; 

(- 108
.: O falecimento de um dos sócios dissolverá, nec~s ariamente a sociedade. Ocorrido o 

evento entrará a sociedade em liquidação, podendo ser li uidante os sócios sobreviven~es ou 
outra pessoa escolhida de comum acordo entre os herde ros e aqueles. Após a liquidação e, 

·solvidos o Ativo e Passivo, serão os sócios supérstites e o herdeiros do "de cujus" quitados de 
seus haveres, se exi'stirem, estes· de conformidade cdm o Formal de Partilha, devidamente 
homologado pela autoridade jÚdiciária competente. Fica lta bém o liquidante· com o encargo de 
ultimar, definitivamente, a extinção da sociedade, inclusiv , apresentando para arquivamento o . 
respectivo distrato social na MM. Junta Comercial do Est~d do Paraná. 

Parágrafo Único: Entretanto, havendo interesse na co~ti uidade da sociedade por parte dos 
sócios sobreviventes e mais os herdeiros do "de quju ", poderá a sociedade continuar, 
ingressando os herdeiros. com seu quinhão respectivo, ·nao avendo impedimento legal quanto à 
sua capacidade administrativa ou, ainda transferindo seu quinhão à um ou mais dos sócios 
sobreviventes. · . ! · 

I 

11a.: O Administrador declara, sob as penas da lei, d~ q e não está impedida de exercer a 
admini~tração da sociedade, por lei especial, ou em vi~ud de condenação criminal, ou por se 
encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que emporariamente, o acesso a cargos 
públicos; ou po_r crime falimentar, d~ prevaricação, pei~!a o suborno, concussão, peculato, ou 
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O. A. VIEIRA & CIA TOA - ME 
CNPJ N. 09.676.73 /0001-26 

QUINTA ALTERAÇÃO DE CO TRATO SOCIAL E 
CONSOLIDAÇÃO CO TRATUAL 

contra a economia popular, contra o sistema finan nacional, contra normas de defesa da 
concorrência, contra as relações de consumo, fé públi ,ou a propriedade. 

123 A sociedade fica desobrigada da realização de 
·contas e demais deliberações, caril base no artig 
14/12/2006 . . 

I 

i~o anual de sócios para prestação de 
70 da Lei Complementar n°. 123 de 

1°- As deliberações, sociais serão tomadas com base· o artigo 70 da Lei Complementar n°. 123 
de 14/12/2006. 
2° - As reuniões dos sócios, quando necessários 
quorum estabelecido no código civil brasileiro da Lei 1 
3° - A empresa fica dispensada da publicação de q 
alteração contratual , com base no artigo n°. 71 da Lei 

convocadas pelos sócios e obedecera a 
06/2002. 
quer outro societário com exceção da 
plementar n°. 123/12/2006. 

133 .: Fica eleito o foro da Comarca de Campina da Lag - Pr, para o exercício e o cumprimento 
dos direitos e obrigações resultantes deste contrato. 

E, por assim terem justos e contratados, lavram,· atam e assinam, o presente instrumento 
em 04 (quatro) vias de igual teor e forma, obrigando~s~ fielmente. por si e por seus herdeiros, a 
cumpri-lo em todos os seus termos. 

a da Lagoa- PR, 06 de abril de 2015. 

:'' 

-R . ~ 
;t9/---:j ;. -./- . 

JOSIAS FERREIRA 

fi~: - - .~--~~ .. Jü~TÃ~~õ·~·É~c;A~~-~ó ~~RÚ~A.. . ... ~ 

~ 
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PARA: 

O. A VIEIRA 
R. Antonio Chiqueto, 608 - fone: (44) 3542-27 62 

Campina da Lagoa- Paraná- CEP 87.345-000 
CNPJ-09.676.731/000 1-26 

Campina da Lagoa, Estado do Paraná, 16 de Dezembro de 2015. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTU 
COMISSÃO DE LICITAÇÃO 
PROCESSO LICITA TÓRIO (LICITAÇÃO) N° 08012015 
EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS N° 02012015 

DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE 

Declaramos para os devidos fins de direito, na qualidade de proponente do procedimento 
licitatório, sob a modalidade - Tomada de Preços n° 02012015, instaurado pelo Município de Nova Cantu, 
que não fomos declarados inidôneos para licitar ou contratar com o Poder Público, em qualquer de suas 
esferas. 

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente. 

Atenciosamente, 

c r;_0t ~ 1~ ~ &~.-. • 
OÇJ;~ ~TUNES VIEIRA 



PARA : 

O.A VIEIRA 
R. Antonio Chiqueto, 608-fone: (44) 3542-27 62 

Campina da Lagoa- Paraná- CEP 87.345-000 
CNPJ-09.676.731/0001-26 

Campina da Lagoa, Estado do Paraná, 16 de Dezembro de 2015. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTU 
COMISSÃO DE LICITAÇÃO 
PROCESSO LICITA TÓRIO (LICITAÇÃO) No 08012015 
EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS N° 020/2015 

DECLARAÇÃO DE ENTREGA 

Declaramos para os devidos fins de direito, na qualidade de proponente do 
procedimento licitatório, sob a modalidade- Tomada de Preços n° 02012015 instaurado pelo Município de 
Nova Cantu, que nos comprometemos a entregar os produtos ganhos por esta empresa, nos termos e nas 
condições do edital supra referenciado. 

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente. 

Atenciosamente, 

í.~ /h~ V~-' v ÓtÉJA ANTUNES VIEIRA 



PARA: 

O. A VIEIRA 
R. Antonio Chiqueto, 608- fone: (44) 3542-27 62 

Campina da Lagoa- Paraná- CEP 87.345-000 
CNPJ-09.676.731/0001-26 

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTU 
COMISSÃO DE LICITAÇÃO 
PROCESSO LICITA TÓRIO (LICITAÇÃO) No 080/2015 
EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS N° 020/2015 

Campina da Lagoa, Estado do Paraná, 16 de Dezembro de 2015. 

DECLARACÃO 

Declaramos para os devidos fins de direito, na qualidade de proponente do 
procedimento licitatório, sob a modalidade- Tomada de Preços n° 02012015 instaurado pelo Município de 
Nova Cantu, que a empresa proponente, não emprega menores 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou 
insalubre e em qualquer trabalho, menores de 16 (dezesseis) anos, salvo na condição de aprendiz, a partir 
de 14(quatorze) anos, em observância a Lei Federal 9854/99, que acrescentou o inciso V ao artigo 27 da Lei 
Federal8666/93. 

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente. 

Atenciosamente, 

/l~~- 4 f:::: ~~'-
VazÉI{JA~;UNES VIEIRA 



PARA: 

O. A VIEIRA 
R. Antonio Chiqueto, 608 - fone: (44) 3542-27 62 

Campina da Lagoa - Paraná - CEP 87.345-000 
CNPJ-09.676.73110001 -26 

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTU 
COMISSÃO DE LICITAÇÃO 
PROCESSO LICITATÓRIO (LICITAÇÃO) No 08012015 
EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS N° 020/2015 

Campina da Lagoa, Estado do Paraná, 16 de Dezembro de 2015. 

DECLARACÃO 

Declaramos para os devidos fins de direito, na qualidade de proponente do 
procedimento licitatório, sob a modalidade- Tomada de Preços n° 02012015 instaurado pelo Município de 
Nova Cantu, que a empresa proponente, conhece todos os termos da licitação, bem como tomou 
conhecimento de todas as especificações concernentes ao objeto da licitação, declarando ainda que 
preencha todos os requisitos na habilitação. 

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente. 

Atenciosamente, 

~ •' 
~{),~v~· 
ANTUNES VIEIRA 



PROCESSO LICITATORIO No 080/2015 
EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS n° 020/2015 
ABERTURA: 16/DEZEMBR0/2015 HORÁRIO: 10:30 Horas 

O Município de Nova Cantu, Estado do Paraná, torna público que fará realizar, às I 0:30 
Horas do dia 16 de Dezembro do ano de 2.0 15, na Sala de Reuniões da Prefeitura Municipal, sito à 
Rua Bahia, n° 85 - Centro, em Nova Cantu, Paraná, Processo Licitatório, na Modalidade de 
TOMADA DE PREÇOS, tipo menor preço, global, fixo e sem reajuste, de acordo com o que 
determina a Lei n° 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações, e as condições estabelecidas 
neste Edital, para escolha da melhor proposta do seguinte objeto: 

1 - DO OBJETO 
1.1 - O presente Edital de Tomada de Preços tem por objetivo a Contratação de Empresa 

para Serviços de Galerias Pluviais, da seguinte forma: 

LOTE 01· ÚNICO 
ÍTEM QUANTIDADE DESCRIÇÃO 

OI OI Contratação de empresa para execução de serviços de 230 mts. 
Linear de galerias, I O bocas de lobo, 05 caixas de ligação, O 1 poço 
de visita, escavação, remoção de pedra irregular, recuperação de via, 
conforme projeto anexo. 

2 - CONDIÇÕS DE PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO 
2.1 - Poderão participar da presente licitação, além das empresas convidadas pelo 

Município, os demais interessados, do ramo pertinente ao objeto cotado no presente ce1tame, que 
man ifestarem seu interesse com antecedência mínima de 24 (vinte e quatro) horas da data marcada 
para entrega dos envelopes, através da retirada do Edital junto a Prefeitura Municipal de Nova 
Cantu. 

2.2 - Não poderão participar da presente licitação empresas em consórcio ou que tenham 
sido declaradas in idôneas por qua lquer pessoas jurídica de direito público. 

APRESENTAÇÃO DOS ENVELOPES 

3 - HABILITAÇÃO 
3.1 - O envelope de HABILITAÇÂO, deverá conter a seguinte documentação: 

a) as Certidões: 
-CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS ESTADUAIS; 
-CND, DÉBITOS, TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS; 
-CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS MUNICIPAIS; 
-CERTIDÃO REGULARIDADE COM FGTS; 
-CERTIDÃO NEGATIVA DO INSS. 
- CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS. 
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b) Autorização para representar a proponente na licitação (Credencial) datada e assinada 
pelo Diretor ou Representante Legal da Empresa, desde que a participação não seja feita pelo 
proprietário titular ou representante legal, devidamente comprovado por instrumento público ou 
particular, em que se encontrem os necessários poderes de representação, e exibição do RG do 
representante legal da empresa (Modelo ANEXO I); 

c) Declaração de que a empresa proponente, sob as penas da lei, de que a mesma não foi 
declarada inidônea, para licitar e contratar por outra qualquer pessoa jurídica de Direito Público 
(Modelo ANEXO 11); 

d) Dec laração de entrega (Modelo ANEXO 111); 

e) Declaração de que a empresa proponente, não emprega menores 18 anos em trabalho 
noturno, perigoso ou insalubre e em qualquer trabalho, menores de 16 (dezesseis) anos, salvo na 
condição de aprendiz, a partir de 14(quatorze) anos, em observância a Lei Federal 9854/99, que 
acrescentou o inciso V ao artigo 27 da Lei Federal 8666/93 (Modelo ANEXO IV); 

f) Declaração de que a empresa proponente conhece todos os termos da licitação, bem 
como tomou conhecimento de todas as especificações concernentes ao objeto da licitação, 
declarando ainda que preencha todos os requ isitos na habilitação (Modelo ANEXO V); 

g) Cópia do Contrato Social, Estatuto ou documento equivalente, para comprovação de que 
a atividade da empresa, é ou está ligado ao ramo pertinente do objeto desta licitação; 

A documentação acima aludida deverá ser entregue em l (uma) via, sendo que, tais 
documentos deverão estar em plena v igência e na hipótese de inexistência de prazo de validade 
expresso no referido documento, deverão ter sido emitidos há menos de 60 dias da data 
estabelecida para a data de abertura da li citação. 

Os documentos anteriormente referidos serão apresentados em envelope fechado constando 
em sua face externa os seguintes d izeres: 

ENVELOPE N°. 01 - Habilitação 
PREGÃON°.: 
ABERTURA: 
EMPRESA: 

4 - DA PROPOSTA 

Prefeitura Municipal de Nova Cantu 
HORÁRIO: 

4.1 - A proposta deverá ser elaborada em papel ofício timbrado, ou formulário contínuo, 
e/ou pape l ofício contendo o carimbo do CNPJ/MF da empresa, em linguagem clara, sem rasuras, 
emendas ou entrelinhas, com identificação do número, assinada pelo seu representante legal, onde 
devera constar obrigatoriamente: 

a) assinatura do representante legal da empresa e/ou autônomo; 
b) indicação do preço unitário e total por item cotado; 
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c) Validade da proposta (o qual não poderá ser inferior a 60 (sessenta) dias, contados da 
abertura da proposta Comercial 

4.2 - Não serão levadas em consideração quaisquer ofertas que não se enquadrem nas 
especificações exigidas. 

4.3 - O licitante poderá oferecer esclarecimentos à Comissão Permanente de Licitações por 
meio de carta, que anexará ao envelope de proposta. 

4.4 - No preço ofertado, deverão estar incluídos todos os custos diretos ou indiretos tais 
como: despesas com impostos, embalagem, seguro de transporte (carga e descarga) até o destino 
do objeto; e/ou obrigações sociais, uniformes, identificações pessoais, seguros, e transporte de 
pessoal até o destino do objeto, se for o caso. 

A documentação anteriormente referida será apresentada em envelope fechado, constando 
em sua face externa os seguintes dizeres: 

ENVELOPE N°. 02 
PREGÃO N°.: 
ABERTURA: 
EMPRESA: 

Proposta de Preços 
Prefeitura Municipal de Nova Cantu 
HORÁRIO: 

5 -ABERTURA DOS ENVELOPES: 
5.1 - A comissão de Licitação lavrará atas circunstanciadas, registrando todos os fatos 

praticados no decorrer do processo licitatório. Quaisquer observações somente serão registradas 
em ata, das quais a Comissão de Licitação fará a leitura para conhecimento geral. 

5.2- A abertura do Envelope O 1 -Habilitação, observará os seguintes procedimentos: 

5.2.1 - No dia, hora e local determinado neste Edital, em sessão pública, a Comissão de 
Licitação receberá os envelopes O 1 e 02, não serão recebidos documentos de Habilitação e 
Propostas após a abertura do primeiro envelope. 

5.2.2 - Após o recebimento dos envelopes, a Comissão de Licitação, na presença facultativa 
dos proponentes interessados, devidamente credenciados, efetuará a abertura dos envelopes n. O 1 -
PROPOSTA DE PREÇOS. 

5.2.3 - Nesta mesma sessão, a critério da Comissão de Licitação, poderão ser analisados os 
documentos contidos no envelope n. 01, e decidir quanto a habilitação ou inabilitação das 
proponentes. 

5.3 - A abertura do Envelope n. 02 - Proposta de Preços, observará o seguinte 
procedimento: 



5.3.1 - O envelope n. 02 (Proposta de Preços) será aberto e uma via do seu conteúdo será 
rubricada, folha por folha, pelos membros da Comissão de Licitação e em seguida passado para 
anál ise, pelos proponentes presentes. 

5.3.2 - Após a abertura dos enve lopes n. O I e 02, a Com issão de Licitação procederá a 
análi se e julgamento das mesmas, e a d ivulgação do resu ltado. 

5.3.3 - A Comissão de Licitação é facultado so licitar das proponentes esclarecimentos com 
relação aos documentos apresentados, bem como, promover di ligências ou sol icitar pareceres 
técnicos destinados a esclarecer a instrução do processo. 

5.3.4 - As dúvidas que eventualmente surgirem durante as sessões públicas serão, 
resolvidas pela Comissão de Licitação, na presença dos proponentes. 

6 - DO JULGAMENTO 
6.1 - Será considerado vencedor o licitante que oferecer a proposta de menor preço, global, 

e a observância do disposto do Edita l, respeitando as características técnicas mínimas dos materiais 
e/ou produtos ofertados. 

6.2 - Em caso de EMPATE entre proponentes, após a aplicação do critério de julgamento, 
a Comissão adotará o previsto no Artigo 45, parágrafo segundo da lei 8.666/93. 

6.3 - O julgamento e a classificação das propostas, bem como a escolha da mais 
conven iente, são atos exclusivos da Comissão de Licitação, que em conseqüência, reserva-se o 
d ireito de: 

a) Desclassificar qualquer concorrente que a seu cr itério não apresente as condições do 
presente edi tal; 

b) Desclassificar as pro postas em desacordo com este edital, ou ainda que se revelarem 
manifestamente inexeqüíveis ou inconvenientes, por faltas comprovadas durante o processo de 
seleção. 

6.4 - Concluído o julgamento das propostas, a Comissão de Licitação elaborará relatório 
contendo a classificação pela o rdem crescente dos preços que será submetido à apreciação da 
autoridade superi or, que homologará a dec isão da Comissão de Licitação. 

6.5 -Na hipótese de recusa da proponente melhor classificada de confirmar sua proposta, o 
Contratante, poderá adj udicar o obj eto a segunda melhor c lass ificada, e assim sucessivamente, nas 
mesmas condições propostas pelo primeiro classificado (Art igo 64, parágrafo segundo), ou ainda 
optar pe la revogação da presente lic itação, no interesse da Admin istração Públi ca. 

6.6- A apresentação de uma proposta na licitação, será considerada como evidencia de que 
a proponente: 

a) Exam inou criteri osamente todos os documentos do ed ital, que os comparou entre si e 
obteve do Contratante, informações sobre qualquer ponto duvidoso antes de apresentá-la. 

b) Sendo vencedora da licitação, assum irá integral responsabilidade pela perfeita e 
completa execução dos serviços e/ou fo rnecimento do objeto em todas as suas fases. 



c) Considerou que os elementos desta licitação, lhe permitiram a elaboração de uma 
proposta tota lmente satisfatória. 

7 - LOCAL PARA ENTREGA DO OBJETO E OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS e 
CONDIÇÕES DO RECEBIMENTO: 

7.1 - Para os lotes acima, o objeto deste edital deverá ser realizado em local determinado 
pela Licitante. 

7.2 - O Materia l e/ou serviço será entregue, conforme solicitação, através de requisição. 

7.3 - Independentemente da aceitação, o adjudicatário garantirá a qualidade de cada item 
e/ou serviços por 6 (seis) meses, obrigando-se a repor aquele que apresentar defei to. 

8 - DO PAGAMENTO 
8.1 - O pagamento será real izado mediante entrega e aceitação por func ionário designado 

pela Contratante e apresentação da fatura!NF. 

9 - RECURSOS FINANCEROS: 
9.1 - Correrá por conta da seguinte Dotação Orçamentária, através de recursos próprios do 

Município de Nova Cantu, Estado do Paraná: 

Dotação 
0603 .1 5451 .0575-1020-44.90.399904 Secretaria Municipal de Infra-Estrutura 

0603 .15452.0323-2026-33.90.3921 
10 - DO VALOR 
10.1 - Estima-se o valor máximo, global desta licitação em até R$-49.763,97 (Quarenta e 

Nove Mil, Setecentos c Sessenta e Três Reais e Noventa e Sete Centavos). 

11 - DAS PENALIDADES 
11.1 - Ao contratado total ou parcialmente inadimplente serão aplicadas as sanções legais, a 

saber: 

a) Advertência; 
b) Multa administrativa, graduável conforme a grav idade da infração, não excedendo, em 

seu total, o equivalente a 20% (vinte por cento) do valor do contrato, cumulável com as demais 
sanções; 

c) Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a 
Administração, por prazo não superior a 2 (dois) anos; e 

d) Declaração de inidoneidade para licitar, e contratar com a Administração Pública 
enq uanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a 
reabil itação, na forma da lei, perante a autoridade que aplicou a penalidade. 

11.2 - As penalidades serão aplicadas sem prejuízo das demais sanções, administrativas ou 
penais, previstas na Lei 8.666/93. 

12 - IMPUGNAÇÃO DO ATO CONVOCA TÓRIO: 
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12.1 - Até dois di as úteis antes da data fi xada para o recebimento dos envelopes, qualquer 
pessoa poderá impugnar o ato convocatório do EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS, na forma 
presencial. 

12.2 - Caberá à Comissão de Licitação decid ir sobre a petição no prazo de quarenta e oito 
horas. 

12.3 - Acolhida à petição contra o ato convocatório, será designada nova data para a 
audiência de recebimento dos envelopes de proposta e habilitação. 

12.4 - A petição pleiteando a impugnação deverá ser endereçada à Comissão de Licitação, e 
deverá conter a qualificação do impugnante, a matéria impugnada, os fu ndamentos da impugnação 
e o pedido. 

12.5 - A petição apresentada fora do prazo, e/ou sem um dos requisitos actma 
especificados, não será conhecida. 

13 -RECURSOS: 
13.1 - É facultado a qua lquer licitante formular observações no transcurso das sessões da 

licitação, solicitando que constem em ata dos trabalhos . 

13.2 - Das decisões da Comissão caberá recurso, por escrito, nos termos do Artigo I 09 da 
Lei 8.666/93 e Lei 8.883/94, dentro do prazo de 02 (dois) d ias úteis a contar da data da divulgação 
de decisão, em única instância, ao Secretário de Administração e Negóc ios Juríd icos, desde que 
interposto perante a Comissão, a qual poderá reconsiderar a sua decisão, no prazo de 02 (dois) dias 
úteis, ou, nesse prazo, faze-lo subir, devidamente inform ado, devendo, neste caso a decisão ser 
proferida pela citada autoridade, dentro do prazo de 02 (dois) dias úteis, contados do recebimento 
do recurso. 

13.3 - Se houver interposição de recurso, os licitantes serão comun icados, para os efeitos do 
previsto no parágrafo sexto do Artigo I 09 da Lei 8 .666/93 e 8.883/94. 

13.4 - Os recursos interpostos fora do prazo não serão considerados. 

14- DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
14.1- A PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTU revoga rá ou anulará esta 

licitação nos termos do art. 49 (quarenta e nove) da Lei 8.666/93, no seu todo ou em parte. 

14.2 - Não serão admitidas a esta licitação as empresas e/ou autônomos suspensas ou 
impedidas de licitar, bem como as que estiverem em regime de fa lência ou concordata. 

14.3 - A Comissão Permanente de Licitação, terá autonomia para reso lver todos os casos 
omissos, dirimindo dúvidas que porventura possam surgir, assim como aceitar ou não qualquer 
interposição por parte dos participantes. 
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Somente terá direito a usar da palavra, rubricar os documentos e propostas, 
interpelar, assinar ata, apresentar recursos, os representantes credenciados das empresas 
proponentes e membros da Comissão de Licitação. 

14.5 - Uma vez iniciada a abertura dos envelopes contendo as propostas, não serão 
admitidas quaisquer retificações que possam influir no resultado, nem admitidos a participarem os 
proponentes retardatários. 

14.6 - A participação nesta licitação, importa ao proponente irrestri ta ace itação das 
condições estabelecidas no Convite e demais da Lei n°. 8.666/93 de 21 /06/93 e suas alterações. 

14.7 - Ocorrendo a hipótese prevista no sub-item anterior assistirá ao Município de Nova 
Cantu, o direito de , a seu exclusivo critério, convocar as licitantes remanescentes, na ordem de 
classificação, para a adjudicação do objeto em igual prazo e nas mesmas condições propostas pelo 
primeiro colocado ou revogação a licitação. 

14.8 - Atendida a conveniência administrativa, ficam os licitantes vencedores obrigados a 
aceitar, nas mesmas condições contratuais ou de fornecimento, os eventuais acréscimos ou 
supressões, em conformidade com o Artigo 65, seus parágrafos e incisos da Lei n°. 8.666/93 e suas 
alterações. 

14.9 - Para d irimir controvérsia decorrente deste certame, o Foro competente é o da 
Comarca da cidade de Campina da lagoa, Estado do Paraná excluído qualquer outro. 
Aprovo o(a) EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS, na forma presencial. 

15 -DO FORNECIMENTO DE INFORMAÇÕES 

15.1 - A Divisão de Licitações prestará todos os esclarecimentos sol icitados pelos 
interessados nesta licitação, estando disponível para atendimento de segunda a sexta-feira, no 
horário de expediente NO PAÇO Municipal de Nova Cantu -PARANÁ, na Rua Bahia No 85, ou 
ainda pelo fone /fax 44-35271281 I 35271363- e-mail- pmncantu@ig.com.br. 

NOVA CANTU- PARANÁ, 25 de Novembro de 2015. 

ASS. COMPRAS E LICITAÇÕES 



(MODELO ANEXO I) 

Prefeitura Municipal de Nova Cantu 
Comissão Permanente de Licitação 
PROCESSO LICITA TÓRIO (LICITAÇÃO) No 080/2015 
REF.: Edital de Tomada de Preços n° 020/2015- PMNC. 

CREDENCIAMENTO 

Pela presente, credenciamos o(a) Sr.(a) 
--- - ---- - - ---------- portador (a) da Cédula de identidade 
sob n°. ____ _________ e CPF/ MF n°. , a 
participar do procedimento licitatório sob o modalidade 

instaurado por este Departamento de 
Compras. 

Na qualidade de representante legal da 
empresa outorga-
se ao acima credenciado (a), dentre outros poderes, o de renunciar ao direito de interposição 
de recurso. 

Em ___ de ____ ____ de 200 



PARA: 
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(MODELO ANEXO li) 

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTU 
COMISSÃO DE LICITAÇÃO 
PROCESSO LICITA TÓRIO No 080/2015 
EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS N° 02012015 

DECLARACÃO DE IDONEIDADE 

Declaramos para os devidos fins de direito, na qualidade de proponente do 

procedimento licitatório, sob a modalidade - Tomada de Preços n° 020/2015, instaurado pelo 

Município de Nova Cantu, que não fornos declarados inidôneos para licitar ou contratar com o 

Poder Público, em qualquer de suas esferas. 

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente. 

(LOCAL E DATA) 

Carimbo e Assinatura 

Do representante legal 
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(MODELO ANEXO III) 

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTU 
COMISSÃO DE LICITAÇÃO 
PROCESSO LICITA TÓRIO No 080/2015 
EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS N° 020/2015 

DECLARAÇÃO DE ENTREGA 

Declaramos para os devidos fins de direito, na qualidade de proponente do 

procedimento licitatório, sob a modalidade Tomada de Preços n° 020/2015 instaurado pelo 

Município de Nova Cantu, que nos comprometemos a entregar os produtos ganhos por esta 

empresa, nos termos e nas condições do edital supra referenciado. 

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente . 

(LOCAL E DATA) 

Carimbo e Assinatura 

Do representante legal 



r-·~ 
~- 0 ·:~ 

Prefeitura Municipal de Nova C ~}it_ut~.--· . i 
Rua Bahia n° 85 - Centro - Nova Cantu - PR. - CEP: 87330-0 . ./ 

CNPJ N.0 77.845.394/0001-03- Fone (044) 3527-1281 - Fone Fax (044) 3527-1363 ,/ 
E-mail: pmncantu@hotmail.com ou pmncantu@ig.com.br ,.. 

(MODELO ANEXO IV) 

PARA: 
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTU 
COMISSÃO DE LI ClT AÇÃO 
PROCESSO LICITA TÓRIO No 080/2015 
EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS N° 020/2015 

DECLARACÃO 

Declaramos para os devidos fins de direito, na qualidade de proponente do 

procedimento licitatório, sob a modalidade - Tomada de Preços n° 020/2015 instaurado pelo 

Município de Nova Cantu, que a empresa proponente, não emprega menores 18 anos em trabalho 

noturno, perigoso ou insalubre e em qualquer trabalho, menores de 16 (dezesseis) anos, salvo na 

condição de aprendiz, a partir de 14(quatorze) anos, em observância a Lei Federal 9854/99, que 

acrescentou o inciso V ao artigo 27 da Lei Federal 8666/93. 

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente. 

(LOCAL E DATA) 

Carimbo e Assinatura 

Do representante legal 



PARA: 

Prefeitura Municipal de Nova 
Rua Bahia no 85 - Centro - Nova Cantu - PR. - CEP: 87330-0 

CNPJ N.0 77.845.394/0001-03- Fone (044) 3527-1281- Fone Fax (044) 3527-1363 
E-mail: pmncantu@hotmail.com ou pmncantu@iq.com.br 

(MODELO ANEXO V) 

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTU 
COMISSÃO DE LICITAÇÃO 
PROCESSO LICITATÓRIO No 080/2015 
EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS N° 020/2015 

DECLARACÃO 

Declaramos para os devidos fins de direito, na qualidade de proponente do 

procedimento licitatório, sob a modalidade - Tomada de Preços no 020/2015 instaurado pelo 

Município de Nova Cantu, que a empresa proponente, conhece todos os termos da licitação, bem 

como tomou conhecimento de todas as espec ificações concernentes ao objeto da licitação, 

declarando ainda que preencha todos os requ isitos na habilitação. 

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente. 

(LOCAL E DATA) 

Carimbo e Assinatura 

Do representante legal 



DECLARACÃO DE ENTREGA DE DOCUMENTOS 

PARA: 
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTU 
COMISSÃO DE LICITAÇÃO 
PROCESSO LICITATÓRIO No 080/2015 
EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS N° 020/2015 

Objeto: Contratação de Empresa para execução de serviços de galerias pluviais em ruas 
do município. 

O Signatário da presente declara que o mesmo recebeu do licitador toda a 
documentação relativa a licitação supramencionada. 

Nova Cantu, Paraná, ____ ----.!d::..:e:__ _ _____ de 2.015. 

Carimbo e assinatura 
representante legal da empresa 



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTU 
ESTADO DO PARANA 

CNPJ n' 77.845.394/0001-03 
Rua Bahia. 85- CEP 87.330-000 

AVISO DE LICITAÇÃO- PROCESSO LICITATORIO n' 080/2015 
TOMADA DE PREÇOS- N' 020/2015- PMNC 
OBJETO: Contratação de Empresa para: 
OI - Serviços de Execução de Galerias Pluviais em Ruas do Município, 
conforme especificação em Edital. 
ABERTURA: À partir das 10:30 (dez horas e trinta minutos) do dia 16 de 
Dezembro de 2.015, na sala de reuniões do Paço Municipal, em Nova 
Cantu, Paraná. 

A Pasta com inteiro teor do Edital, anexos e informações p~erão ser 
solicitados na PREFEITURA MUNlCIPAL DE NOVA CANTU - PARANA. junto a 
Divisão de Licitação. no horário das 8:30 as li :00 Hs e das 14:00 ás 17.00 Hs. 
Telefone/Fax: {44)_35271363- 3527-1281 

Nova Cantu, Estado do Paraná. 25 de Novembro de 2.0 15. 

AIRTON ANTONIO AGNOLir\ 
Prefeito Municipal 
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AVISO D F: I.I CITAÇÁO 

(DITA l.DF. TOMADA DE I'KE("'.' N•,.U..O -li i S 

0 MUNU'(riO de NOVA A I,IAN(,'Á I,)() IVAJ ~ p\ot't.ro "!IH' IW. 
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ESPEOAU1.ADA t'ARA F.>:CCU('ÂO DI~ rAVIMENTA('ÁO ur. \'IAS 
URUANAS. COM SLRVIÇOS: ~ kllMO('ÁO OA ('AMADA 
SltrERI-'tCIAI., ESCAVA('ÀO. CARGA E TRANSI'ORTI OC MATERI<\1. 
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('OMI' t\CTA(."ÁO 00 SlJULliiTO. Ut\St! U C SOI.O-CIMI!.:'III O. MLIQ.. 
FI O r: SI'\RJI;"ft\ C~ C'ONCRr:TO. I "'II'RIMA('ÂO COM 11'11H-~ÃO, 
I' INTUitA DE UGt\ÇÀO COM llM:UI$ÁO. MI: VL$l'IMU•tl O l!M 
CONCRE'fO nriT\JMINOSO USINADO À QUENTE (CUUUL ( 't\1-\MM 
EM COJ"CKETO. RAMPAS Ot ACESSO t'AM.A PNE COM I'IW TÁnt. F. 
PINTlJR.A. t'l,.AJ\PJlO UE ORAMA "'0 PASNtiO, S'NALII.A('ÁO 
REGUl-" .... (!NTAR DE TllÁNSITO. OAI.I'IUA DE ÁGUA~ PLUVI AIS 
t:M TUHOS 1)1:! CON('kf: l'O, DISPOSI rtVOS DI~ DMUM<tf-M 11M 
ALVENAkiA 1:! CONCRISTO AKMADO b rLA<.'A OI! COMlJNICAC,'AO 
VISUA l- CON .. "OKMF. O I'KOCIKAMA I' A'<ANÁ URIVII'otO. CONVD<I(j 
,..,.OS.OO.lOOl.O!.n CELLURAOO F.NT".rõ:O<.iOVI:RNO f>t) I 'ITAOO OU 
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1So di.:. OI de der.(mbr\:t do! ~OI S, 1_, honlrio t..'"t'o,...,-n:ô•l ou IIIUikitMI~ a u11v"- du 
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PRE FEITURA MUN ICIPAL DE NOVA CA."iTl' 
ESTAilO 00 PARA~A 

C~PJ o' 71.1'SJWIIOOI .Ol 
Ruo S.hlo,l!. CU 17Jld·OOO 

AVISO DE LICITAÇAO - PROCESSO LICITAT RIO o' mi!OI! 
TO.IIADA DE PREÇOS·~· 0111201!- P.IINC 
OBJETO: Cencrata~Jo dt E111pra• pan COnJinç]o l.lt úcola 
Proinri1cia- Projeco 2 Connnciona~ conformt t-ptcir~~ÕtS em tflils l 
(Ttrmo dr Co•prumb.Jo PAO IOIJO!lOU).).. co11forme tsp«iftn\'6tl ttn 

tdi11L 
ABERTURA: Á p11tri1 du Of:M (eou}lloras do d i• 16 de Dnr•bro dr 
l.OIS.usaladen•llikldePt oM111ki t.rmNonCuru.rar~d. 

AVISO DF. LICITAÇAO-PROCESSO LICITAT RIO n'01llll01! 
[DIT AL DE PREGÃO, u torr.• prnrncial a• Cll9nO IS - PttiNC 
OBJETO: Aq•Oiçio dt Honu Miqu.in:~s CfMnllltin HMiriuttn), 
coe(GnH uprcirn~ mt t4i1Jol. 
ABERTURA: A pinir du Ot:to 110\t) llonos detlll1 li df Ot~.tMbro dt 
l.OIS, NI S.b dt rc111I6H doPa o Muniti ai, rm Nou Cant~~o Partni. 

AV ISODELICITAÇ 0-r~OCt:SSO LICITAT ~10n'U1912UI! 
T0)1ADA Dt PREÇOS,. 019/lOIS- PM~C 
OIUETO: C .. tn~i• dr r_...,,,. ptl'll K«aPf ..Wiltico (Oi,trilo 
Cc:rtMi.l L .. ~rckUi}. cnfor.t nptcifaçka r• tdllll 
ABERTURA: Á j'trtir tlu 10:00 llorn do OIA 16 1St Ucumbro 6r 1.015. 
n1 ub de rtu1itk1 do P1 o Munlci :ai, em S0\'1 Ca nht, Pu'lftá . 
AVISO DE LICITAÇAO- PROCESSO LICITAT RIO n' Oilii!Gil 
TOMADA DE PREÇOS 1• Ol01l015- P~IN'C 

OBJETO; Et«tt('lo De Scn-i(• dr Galtriu Pll'ilia. ronfonnr 
tSptdr~tUn tN tdilal 
ABERTURA: Á parti r du i O:JO lloru do DJA 16 de Dtl..ctnbro dt 2.015. 
uula dr rtu•iliH do Pa ~hnki 1L rm 1\ou C11n111. Par ... i. 
AVlSO DE LICITAÇAO-PRO(ESSO LICITATORIO n• OS if'lDI5 
PRECÃ.O, aa fiN'lln:a P~~~ei•t•• OJWltlS- rMNC 
OBJETO: Aq•i,içh clt P•r"' e 011,..1 Stn-iç001 pan Ó•ibtt) Euoll:rf>. 
conformr uprcinuçkl rm cditll. 
ABERTURA: Á parrir du IO:OG lloru do DIA 11 dr Drun1bro dt LO I S. 
uulatknv•~dtPa o~l .. ki L c-• ~0\'ICtalll. Pand. 

A hsu com intriro ttor do Ediul anc.\os r in~6ts poderio 
)Cf sotict1adm na PR.EFEmJRA MUNICIPAl. OE NOVA CAmt.l -
PARANÁ. junto 1 Oivi~a dt l teit:lÇ'Io. no honhio <W l :l(l ti 11:00 H5 ~ dn~ 
l4:00ts 17:001h. 

No\'l(tntu. Estado do hr.u\i.lS de NO\~'tlbtodc lOIS. 
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Prefell\lra do Munlcipio de Terra Rica. Eslad QPaW~ã. 0 '). 1·· 

AYlSODELICITAÇlO ,... t'L..t, •-...1. · - -·- ,-
EDITAL OE LEII.ÁO N'OOS/2015 - ' 

ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS EM DISI'ONJBIUOAOE E 
IIIÁQUIHAS, YEicULOS E SUCATolj. 

O lllJMclPIO DE TERRA RICA. ~elo P- ,._ M Ut.!1 
P<Oiolio .....,_ OEVAU.UR 1o001.1NA GOII"yALVES. lamo 
rtallur ~~ 09:00 horu do dl~ U dt O.:umbto dt 2015, "~ stt<J dl 
Prele~ura dt Ter11 Ric:l, Estado do p.,.,_, $b i AYCI'IIdl Eudid~s dl 
1120. UCITAÇAO no.-ldado LEUo. pato o oionoçiodo ..., ___ ,....;;,.,;;;.,.,; 
i'<"""~Ooôlol-.,_,.. __ 10 .. 
www tenJ!Ca.pr 00! br ""' prootiiOS ic::lMõrios. Mliortt rlorrnirç6es poderto set 
a~as no Jm• dt llc:bç6es N ..ot dl Práe!Wfl J.kinocipat, em hotirlo notn'IJI 
d• tYpecSenlt ou 1tt1Y61 do 1elef0111: tC•}--l4'1-8S02 ou 3«1-850S. T1111 Rc , 

Ellaclo e1o p,,.,.,, om 26 do --. de 201s.Devalmir Molina 
Gon lves.PrtfdiO ~o~..,· · 1 
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I Moreira Sales 

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOREIRA SALES 
ESTADO DO PARANÁ 

AVISO DE LICITAÇÃO 
Pregão Preseoci2l 058/2015 

Objeto: Seleção de proposta para aquisição de medicamento a serem adquiridos 
parceladamente para o Fundo Municipal de Saúde do município de Moreira Sales 
em atendimento aos Municipes, através da tabela Ao visa. 
Regime de Execução: Menor Preço através do Maior Desconto. 
Data Abenura: 09 de dezembro de 2015, as 09h00min. 
Informações Complementares c Aquisição de Edital pelo Fone: 44 3532 8103 c 
pmms@visaonet com.br. 
Luiz Antonio Volpato- Prefeito Municipal. 

105004/2015 

I Morretes 

PROCEDIMENTO LICITA TÓRIO N° 058/2015 PREGÃO PRESENCIAL 
N• 038/2015 AVISO DE LICITAÇÃO FRACASSADA A Equipe de Apoio 

e o P regoeiro do Município de Morretes toma público que fora declarado 
FRACASSADO, devido à inabilitação dos interessados no Pregão 
Presencial n• 038/2015, que tem por objeto a Contratação de empresa 
para fornecimento de cestas básicas, em atendimento a Secretaria 
Municipal de Ação Social, conforme descrição no ANEXO I- Termo de 
Referência. Morretes, 26 de novembro de 2015. MURILO ROBASSA 
VEIGA PREGOEIRO MUNICIPAL 

105245/2015 

TERMO DE CANCELAMENTO PROCEDIMENTO UCITATÓRIO N• 
030/2014 PREGÃO ELETRÔNICO N° 20/2014 O MUNICÍPIO DE 
MORRETES, Pessoa Jurldica de Direito Público, inscrita no CNPJ/MF 
sob n• 76.022.490/0001-99, com sede na Praça Rocha Pombo, n• 1 O, 
Ce ntro, na Cidade de Morretes-Pr, neste ato, representada pelo Prefeito 
Municipal, torna público e para conhecimento de todos; o 
CANCELAMENTO do Pre gão Eletrônico n• 20/2014, com o Objetivo da 
aquisição de Equipamentos para Estruturação da Coleta Seletiva de 
Resíduos Sólidos, conforme Convênio n• 761196/2011/MS/FUNASA, 
nos termos da Lei Federal n• 10.520, Decreto Federal n• 3.555, 
aplicando-se s ubsidiariame nte, no que couber, a Lei Federal n• 8.666, 
com suas alterações, registrando-se, a respeito, que: O referido 
processo fica CANCElADO mediante publicação no Diário Oficial do 
Estado; justificando-se por motivo de oportunidade e conveniência tendo 
em vista a não efetivação do referido convênio. Registre-se e dê a 
divulgação ao presente Termo. Morretes, 26 de Novembro de 2015. 
HELDER TEÓFILO DOS SANTOS Prefeito Municipal De Morretes 
TERMO DE CANCELAMENTO PROCEDIMENTO LICITATÓRIO W 
056/2014 PREGÃO ELETRÔNICO N• 33/2014 O MUNICÍPIO DE 
MORRETES, Pessoa Juridica de Direito Público, inscrita no CNPJ/MF 
sob n• 76.022.490/0001-99, com sede na Praça Rocha Pombo, n• 10, 
Centro, na Cidade de Morretes-Pr, neste ato, representada pelo Prefeito 
Municipal, torna público e para conhecimento de todos; o 
CANCElAMENTO do Pregão Eletrônico n• 33/2014, com o Objetivo da 
aquisição de Equipamentos para a estruturação da rede de saúde, em 
atendimento à Secretaria Municipal de Saúde, conforme Emendas 
Parlamentares 2844012, 28780010, 22810001 e 28450007, nos termos 
da Lei Fe deral n• 10 .520, Decreto Federal n• 3 .555, aplicando-se 
subsidiariamente, no que couber, a Lei Federal n• 8.666, com suas 
alterações, registrando-se, a respeito, que: O referido processo fica 
CANCELADO mediante publicação no Diário Oficial do Estado; 
justificando-se por motivo de oportunidade e conveniência tendo em 
vista a não efetivação das referidas emendas parlamentares, após 
solicitação da Secretaria Municipal de Saúde. Registre-se e dê a 
divulgação ao presente Termo. Morretes, 26 de Novembro de 2015. 
HELDER TEÓFILO DOS SANTOS Prefeito Municipal De Morretes 

105270/2015 

neste ato representando pelo Prefeito Municipal - ERNESTO ALEXANDRE 
BASSO nutorizado pela Lei Municipal29812014 de 23/0312014 e a Lei 32912015 

de 0610312014, de acordo com a Lei Federal n" 8666 de 21/0611993 e suas 
alterações. através da Comissão de Licitação designada pela Penaria n• 01712015 

de 09102/2015. toma público que no dia 06 de Janeiro de 2016. :is 09:00h 

h.21:ll. no Departamento de Compras c Licitações. no Paço Municipal. localizado 
na Avenida Paraná, n• 276, serão recebidas as propostas referentes il presente 

CONCORRÊNCIA PÚBLICA, do tipo MAJOR OFERTA POR LOTE 
URBANO, objetivando a venda dos bens imóveis descritos no Anexo I do edital. 
1.2 -0 Edital e seus anexos poderão ser obtidos pessoalmente no Setor de 
Licitações. localizado na sede da Prefeitura. no ender«;o supra, durante o 
expediente administrativo, das OS h às li h c das 13h às 17h. de segunda à 
sc><ta-fcira. como também. ou. ainda. gratuitamente. através do site www. 
novaamericadacolino.pr.gov.br 

1.3 - Local da realização da sessão: na sala de reuniões do Depanamento de 
Compras e Licitações, situada na sede n Prefeitura Municipal de Nova América da 
Colina, à Avenida Paraná. n• 276, Centro CEP 86.230-000. 

WAGNER MARIANO DA SILVA 
PRESIDENTE DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO 

105062/2015 

I Nova Cantu 

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTU 
ESTADO DO PARANA 

CNPJ n' 77.845.394/0001-03 
Ru• Bahi2, 85- CEP 87.330-000 

A VISO DE LICITAÇÃO- PROCESSO LICITATORIO n• 07712015 
TOMADA DE PREÇOS- N' 018/2015- PMNC 
OBJETO: Contratação de Empresa para Construção de Escola 
Proinfântia- Projeto 2 Convencional, conforme especificações em edital-
(Termo de Compromisso PAC2 1013012014).), conforme especificações em 
edital. 
ABERTURA: À partir das 09:00 (nove) Horas do dia 16 de Dezembro de 
2.015, na sala de reuniões do Paço Municipal, em Nova Cantu. Paraná. 
A VISO DE LICITAÇAO- PROCESSO LI ClT ATORIO n' 078/2015 
EDITAL DE PREGÃO, na forma presencial n• 029/2015- PMNC 
OBJETO: Aquisição de Horas Máquinas (Escavadeira Hidráulica), 
conforme especificações em edital. 
ABERTURA: A partir das 09:00 (nove) Horas do dia I I de Dezembro de 
2.015, na sala de reuniões do Paço Municipal, em Nova Cantu, Paraná. 
A VISO DE LJCITAÇAO- PROCESSO LICITA TORIO n' 079/2015 
TOMADA DE PREÇOS n' 01912015- PMNC 
OBJETO: Contratação de Empresa para Recape Asfáltico (Distrito 
Geremias Lunardelli), conforme especificações em edital. 
ABERTURA: À partir das 10:00 Horas do DIA 16 de Dezembro de 2.015, 
na sala de reuniões do Paço Municipal, em Nova Cantu, Paran:i. 
AVISO DE LICITAÇAO- PROCESSO LICITATORIO n' 08012015 
TOMADA DE PREÇOS o' 02012015- PMNC 
OBJETO: Execução De Serviços de Galerias Pluviais, conforme 
especificações em edital. 
ABERTURA: Á partir das 10:30 Horas do DIA 16 de Dezembro de 2.015, 
na sala de reuniões do Paço Municipal, em Nova Cantu, Paraná. 
A VISO DE LICITAÇAO - PROCESSO LICITATORIO n' 08112015 
PREGÃO, na forma Presencial n• 030/2015 - PMNC 
OBJETO: Aquisição de Pneus e outros I Serviços par:~ Ônibus Escolares, 
conforme espec.ificações em edital. 
ABERTURA: A partir das 10:00 Hor:~s do DIA 11 de Dezembro de 2.015, 
na sala de reuniões do Paço Municipal, em Nova Cantu, Paraná. 

A Pasta com inteiro teor do Edital. anexos c inronnaçõcs p<XJcr:io ser 
solicitados na PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CAI\'TU - PARANÁ, junto a 
Divi•>o de Licitação. no hor.irio da< 8:30 às li :00 Hs e das 14:00 às 17:00 Hs. 
Telefone/Fax: (44) 35271363 3527-1281 

Nova Cantu, EMa do do Par.m:i, 25 de Novembro de 2.0 I S. 

AIRTON ANTONIO AGNOLIN 
Prcfl'ito Municipal 

105068/2015 



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANT 
ESTADO DO PARANÁ 

CNPJ 77.845 394/0001-03 . 
PROCESSO LICITA TÓRIO no 080/2015 

COMPRAS E/OU SERVICOS 

OBJETO: Contratação de Empresa para execução de serviços de Galeria Pluvial. 

VALOR ESTIMADO - R$-40 OQtMW (~at nta t 1il Reais), 
~-· G1 .?[::5. q.; 

PARA: 

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE - PREVISÃO I 
DOTA ÃO OR AMENTÁRIA: 
Dotação: 
o~ o 

DATA: 25 I 11 I 2015 

PARA· . 
DIVISÃO DE TESOURARIA- PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA: 

~~ 
I 

P~~.D:~ d-L 'V:)~~ !hJJJ , o 

AUTORIZADO NAO AUTORIZADO I 

Visto :~~ DATA: .:J5 I 1( ;o2o ts 
J~ 

PARA: 
ASSESSOR JURÍDICO 

Inexigível Dispensado Concorrência Convite 

Visto: 

Rua Prof. João Farias da Costa, sln°- Fone (44) 3527-1281 I 1363- CEP 87.330-000 



1963-2013 

Eu :Jaço. [f wde :Veó ta !J/.ijWJtia CNPJ · 77.845.394/0001-03 

OBRA: 
MUNICÍPIO: 

MEMORIAL DESCRITIVO 

Sistema de galerias de águas pluviais 
NOVA CANTU- PR 

Dados e Parâmetros Básicos para o Projeto 

Para a elaboração do projeto do sistema de galerias de águas pluviais da cidade deverão ser 
utilizados os dados a parâmetros básicos fixados pelas normas da SUDERHSA de Combate à Erosão a que seguem 
as recomendações do Relatório de Estudos Para Controle de Erosão no Noroeste do Estado do Paraná-OEAIDNOS. 

* Posto Pluviométrico 

Devem ser empregados os dados de intensidade das chuvas dos postos relacionados adiante ou por 
aproximação de acordo com mapa de isoietas anexo. 

Topografia 

Para o desenvolvimento do projeto deve-se utilizar o levantamento topográfico ou aerofotogramétrico 
nas escalas até no máximo 1:2000, com curvas de nível espaçadas de metro em metro, 

* Cálculo das Vazões a Escoar nas Galerias 

Método a utilizar: 
As vazões de contribuição devem ser calculadas pelo Método Racional, utilizando-se a expressão: 

Q = Y ciA 

onde: 

Q = vazão em 1/s 
c = coeficiente de escoamento superficial 
i = intensidade da chuva crítica em 1/s.ha 
A= área da bacia que contribui para seção considerada em ha 
Y = 1 para bacias pequenas 

Tempo de Concentração: 

O tempo de concentração para sistemas de galerias de águas pluviais nas drenagens urbanas, 
consiste no tempo requerido para água percorrer a superfície até a boca de lobo mais próxima, acrescido do tempo 
de escoamento no interior do coletor, desde a abertura de engolimento, até a seção considerada. 

O tempo de concentração será calculado pela seguinte expressão: 

Te= Ts + Tg 

onde: 

Rua Bahia, 85- Centro - Nova Cantu - PR 
Fone (44) 3527-1281 Fax 3527-1 363 - E-mail prefeitura@novacantu.pr.gov.br 

www.nal/acantu.pr.gal/.br 
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Ts = tempo gasto pela água para percorrer telhados, calhas, calçadas, etc. Este tempo é 
compreendido entre 03 a 20 minutos, e segundo recomendações feitas no "RELATORIO 
DO ESTUDO PARA O CONTROLE DA EROSÃO NO NOROESTE DO PARANÁ", este 
valor não deverá ultrapassar a 1 O minutos. Recomenda-se adotar este valor limite para o 
dimensionamento das tubulações. 

Tg = tempo de escoamento nas galerias, levando-se em conta a velocidade média de 
escoamento na tubulação e a extensão do percurso. 
Calcular pela seguinte fórmula: 
Tg = _jj_ onde, 

L 
onde: 

V= velocidade média no tubo em m/s. 
L= extensão do percurso em m. 

Chuva crítica: 

I - Período de Recorrência 

Adotar o período de recorrência da chuva crítica igual ou maior a 3 anos para as obras de drenagem 
no perímetro urbano e emissários constituídos por tubos de concreto. 

11 - Intensidade de precipitação 

Adotar a equação de precipitação de chuva mais adequada, conforme a proximidade do posto ou 
semelhança pluviométrica (vide mapa de isoietas). Abaixo seguem relacionadas as equações ou chuvas intensas 
para vários postos pluviométricos do estado, fornecendo a intensidade da chuva em mm/h, 1/s.ha ou 1/s.ha para 
tempo de recorrência (TR) de 3 anos e tempo de precipitação (t) em minutos. 

EQUAÇÕES DE CHUVAS INTENSAS 
Posto INTENSIDADE em INTENSIDADE em 1/s.ha INTENSIDADE em 1/s.ha 

Pluviométrico/Cidade MM/H p/TR = 3 anos 
Curitiba 

i = 5.950 OO.Tr 
0

·
217 

i = 16.527 78.Tr 
0

•
217 i = 20.977,31 

(t+26) 1 '15 (t+26)1,15 (t+26) 1 '15 

Cianorte i = 2.115 18 .T r 0' 145 i = 5.875 50.Tr O, 145 i = 6.890,13 

(t+22) 0,849 
(t+22) 0,849 (t+22) 0,849 

Clevelândia 
i = 2 .553 88.Tr 

0
·
166 i = 7.094 11.Tr 

0
·
166 i = 8.513,34 

(t+24) 0,917 
(t+24) 0,917 (t+24) 0,917 

Cascavel 
i = 1.062 92.Tr 

0
·
141 

i = 2.952,56.Tr 
0

·
141 i = 3.447,25 

(t+5) 0,776 
(t+5)0,776 (t+5) 0,776 

Estação Prado Velho 
i = 3.221 07.Tr 

0
·
258 i = 8.947 42.Tr 

0
·
258 i = 11.87941 

PUC-Pr/DNAE-SURHEMA (t+26) 1,01 
(t+26) 1 ,01 (t+26) 1 ,01 

Francisco Beltrão 
i = 1.012 28.Tr 

0
·
182 i = 2.811 89.Tr O, 182 i = 3.434 27 

(t+9) 0,76 
(t+9) 0,76 (t+9) 0,76 

Rua Bahia, 85- Centro- Nova Cantu - PR 
Fone (44) 3527-1281 Fax 3527-1363- E-mail prefeitura@novacantu.pr.gov.br 

www.novacantu.pr.gov.br 
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Guarapuava 

i = 1.039 68.Tr O, 171 
i = 2.888 OO.Tr 

0
·
171 i = 3.484 86 

(t+1 O) 0,799 (t+10) 0,799 (t+10) 0,799 
Londrina 

i = 3.132 56.Tr 0·093 
i = 8.701 56.Tr 

0
·
093 i = 9.637,61 

(t+30) 0,939 (t+30) 0,939 (t+30) 0,939 
Morretes 

i = 2.160 23.Tr 
0

·
155 i = 6.000 64.Tr O, 155 i= 7.114 61 

(t+24) 0,89 (t+24) 0,89 (t+24) 0,89 

Paranavaí 
i = 2.808 67.Tr 0·

104 
i = 7.801 86.Tr 0·104 i = 8.746 19 

(t+33) 0,93 (t+33) 0,93 (t+33) 0,93 

Piraquara i = 1.537 80.Tr O, 12 
i = 4.27167.Tr

0
·
12 i = 4.873.63 

(t+17) 0,859 (t+17) 0,859 (t+17) 0,859 

Telêmaco Borba 
i = 3.235 19.Tr 

0
•
163 

i = 8.986 64.Tr 
0

· 
163 i =1 0.74900 

(t+24) 0,968 (t+24) 0,968 (t+24) 0,968 

Umuarama 
i = 1.752 27.Tr 

0
•
148 

i = 4.867 42.Tr 
0

•
148 i = 5.726.81 

(t+17) 0,84 
(t+17) 0,84 (t+17) 0,84 

INTENSIDADE 1/s.ha p/TR = 3 INTENSIDADE 1/s .ha p/TR = 10 
anos anos 

Jacarezinho i = 86.666,67 i = 166.166,67 

(t+50) 1,38 (t+50) 1,49 

As equações das chuvas intensas tem como fonte as segu intes referências: 

- Curitiba: Pedro V. Parigot de Souza (UFPR) 
- Cianorte: Waldir Moura Aires e Luiz Henrique Lopes (DERIPR) 
- Jacarezinho: Projeto Noroeste/SUDERHSA 
- Demais postos pluviométricos: Roberto Fendrich e Cinthia Obladen A. Fre itas (ISAM/PUC-Pr). 

Coeficiente de Escoamento Superficial 

Os coeficiente de escoamento superficial recomendados para projetos de redes de galerias de águas 
pluviais, são iguais a 0,30 e 0,80 para superfícies permeáveis e impermeáveis, respectivamente. 

No entanto, em virtude da ocorrência de áreas mistas contribuintes, sugere-se ut ilizar os coeficientes 
de escoamento superficial médios, resultantes das médias ponderadas dos valores anteriormente citados. 

Coeficiente de Escoamento Superficia l Médios 

Os valores médios para os coeficientes de escoamento superficial, serão obtidos a partir das 
quadras-tipo mais representativas das diversas áreas de projeto. 
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!1Om At --- 0,8 

Os referidos valores serão obtidos como segue: 

Cm = 0.80 (At- Ap) + 0.30 Ap 

onde: 

At 

At = área total 
Ap = área permeável 
C = coeficiente de escoamento médio m 

\ 

L1 

* Disposição a Dimensionamento dos Órgãos Constitutivos do Sistema 

Sarjetas a Passeios: 

De acordo com as recomendações da SUDERHSA serão adotadas, para os passeios a declividade 
máxima transversal de 2% e sugere-se para os meio fios altura de 15 em. 

As vazões nas sarjetas serão determinadas pelo Método Racional adotando-se tempo de 
concentração inicial de 1 O minutos. 

As características de escoamento nas sarjetas serão definidas com a utilização da fórmula de 
MANNING-STRICKLER, com as definições de IZZARD e TAPLEY: 

Q = 0,375 b y 8/3 i1/2 

n 
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onde: 

Q = vazão na sarjeta 
Z = inverso da declividade transversal da rua (1/0,02 = 50) 
n = coeficiente de rugosidade: 

0,015 para i> 1% 
0,017 para i~ 1% 

y = altura do fluxo 
i = inclinação longitudinal da rua 

Para a fixação do espaçamento entre as bocas de lobo, será admitida uma cota máx1ma de 
inundação de 10 em junto à guia, para evitar o t rasbordamento ou a interferência com o tráfego de veículos ou 
pedestres. 

Deverá ser verificada a suficiência das sarjetas apenas para os pontos considerados críticos, 
considerando os demais satisfeitos. 

Bocas de Lobo 

As bocas de lobo utilizadas no projeto da rede de galerias de águas pluviais serão localizadas nas 
extremidades das quadras, exceto casos especiais, e em ambos os lados da rua. Sua localização não deve permitir 
indefinição no escoamento superficial , evitando a formação de zonas mortas. 

O espaçamento entre elas será variável, em função da vazão resultante na sarjeta. 
Serão usadas bocas de lobo padronizadas pelo município ou SUDERHSA, com entrada lateral e 

rebaixamento na sarjeta, o que proporciona maior rendimento conforme preconiza o método de Johns Hopkins 
University. 

Como simplificação, poderá ser adotada uma capacidade máxima de engolimento de 50 1/s por boca 
de lobo. 

Coletores 

Material: 

Poderão ser utilizados tubos de concreto de seção circular com diâmetros de 0,40, 0,60, 0,80, 1,00 e 
1,20 m. 

As canalizações que ligam as bocas de lobo aos poços de visita e queda ou às caixas de ligação, 
devem ter diâmetro mínimo de 0,40 m e declividade mínima de 1,50%. Para os tubos de 0,40 e 0,60 m de diâmetro, 
a declividade mínima a adotar será de 1 ,00%. 

Dimensionamento: 

Para o dimensionamento dos coletores serão empregadas tabelas baseadas na fórmula Manning: 

d = 1 ,55 Q.n 
318 

onde: 

Q = vazão em m
3

/s 
i = declividade em m/m 
d = diâmetro de tubo em m 
n = coeficiente de rugosidade igual a 0,015 

Os coletores serão dimensionadas para a vazão máxima a seção plena. 
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Para o emprego de tubulações sem estrutura especial, o recobrimento mínimo será de 1,00 m para a 
rede e 0,60 m para as ligações. Quando, por imposição da topografia, este limite não puder ser atendido, haverá 
necessidade do emprego de tubulações especialmente dimensionadas do ponto de vista estrutural. 

O assentamento deverá ser feito preferencialmente sob o meio da pista de rolamento. 
Casos especiais, deverão ser autorizados pela fiscalização. 

Limites de velocidade: 

Os limites de velocidade do escoamento nos tubos circulares, segundo as normas preconizadas pela 
SUDERHSA. para as condições de vazão máxima serão os seguintes: 

-Limite Inferior - Vmín = 0,75 m/s 
-Limite Superior- Vmáx = 7,00 m/s 

Degraus: 

Será adotado o critério no qual verificado o aumento de diâmetro de um trecho para outro, no poço 
visita correspondente, a geratriz inferior do maior seja rebaixada de uma altura igual à diferença entre os diâmetros 
dos dois tubos. 

Para casos em que poderá ocorrer o afogamento da galerias, será adotado um desnível entre os 
tubos afluentes, o qual será calculado para compensar as perdas de carga no referido poço. 

Não havendo problemas de perda de carga, será dispensado esse desnível. 

Poços de Visita: 

Deverão ser utilizados poços de visita nos seguintes casos: 

a) extremidades de montante 
b) mudanças de direção da galeria 
c) junções de galerias. 
d) mudanças de declividade 
e) trechos longos, de maneira que a distância entre dois poços consecutivos fique em torno de 120 

metros, para efeito de limpeza e inspeção das galerias. 

Esses poços serão aproveitados como caixas de recepção das águas das bocas de lobo, suportando 
no máximo quatro junções. Para maior número de ligações ou quando duas conexões tiveram que ser feitas numa 
mesma parede, adotar-se-á uma caixa de coleta não visitável para receber estas conexões. 

A fim de evitar velocidade excessiva nas galerias e maior custo de assentamento das tubulações 
deverão ser utilizadas poços de queda. 

Na rede de galerias de águas pluviais poderão ser utilizadas as estruturas tipo do município ou as 
estruturas padronizadas, fornecidas pela SUDERHSA as quais são: 

- bocas de lobo; 
- caixa de ligação simples ou duplas: 
- poços de visita simples, duplos ou triplos. 
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Valas dos Coletores 

Tubos _p 0,40 m 
_1 0,60 m 
_1 O 80 m 
_11 ,00 m 
_11,20 m 

2_11,00m 
2l1,20 m 

VOLUME DOS TUBOS: 

Tubos $ 0,40 m 
~ 0,60 m 
$0,80 m 
$ 1,00 m 
~ 1,20 m 

PESO APROXIMADO DOS TUBOS: 

Tubos ~ 0,40 m 
~ 0,60 m 
$0,80 m 
~ 1,00 m 
$ 1,20 m 
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V = h.0,90.L 
V=h1 ,15.L 
V = h 1,40.L 

V = 0,196L 
V = 0,442 L 
V = 0,785 L 
V = 1,131L 
V= 1,540 L 

0,17ton. 
0,34 ton. 
0,67 ton. 
0,82 ton. 
1,60 ton. 

QUANTITATIVOS PARA ORÇAMENTOS: 

BOCAS DE LOBO: 

ESPECIFICAÇÕES QUANTIDADE 

Alvenaria 
1,30 m 

3 

Concreto estrutural 
0,40 m 3 

Concreto magro 0,094 m 3 

Formas de madeira 
2,20m 

2 

A_ç_o para armadura 14,58 Kg 
Revestimento 5,40 m 

2 
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POÇO DE VISITA/QUEDA ATÉ 1,00m (1,20mx1,20m): 

ESPECIFICAÇÕES QUANTIDADES 

Alvenaria 1,250 m3 

Concreto estrutural 0,976 m3 

Concreto magro 0,1 36 m3 

Forma 3,490 m2 

Ferro 24,620 kg 
Revestimento 5,400 m2 

Tampão de Ferro Fundido 1 un 

POÇO DE VISITA/QUEDA ACRÉSCIMO P/ CADA 0,50m : 

ESPECIFICAÇÕES QUANTIDADES 

Alvenaria 0,725 m3 

Concreto estrutural 0,1 01 m3 

Concreto magro -
Forma 0,900 m2 

Ferro 2,000 kg 
Revestimento 2,400 m2 

Tampão de Ferro Fundido 1 un 

CAIXA DE LIGAÇÃO EM ALVENARIA (1 .20mx1.20m) : 

ESPECIFICAÇÕES QUANTIDADES 

Alvenaria 1,00 m3 

Concreto estrutural 1,00 m3 

Concreto magro 0,12 m 
3 

Forma 
4,71 m 

2 

Ferro 25,00 kg 
Revestimento 

5,10 m 
2 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTU 
Município: INOVACANTU ISAM I 
Projeto: !GALERIAS DE AGUAS PLUVIAIS E REPARO C/ PAVIMENTAÇAO EM CBUQ I LOTE n° I 

. -· ... ··-· ... --·,.·v-- -· ·--· ..... ·- -- ... . ·-. -··· .. -- ....... ,_,,, .. v··-
CÓDIGO DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNID QUANT PREÇO (R$) 

(a) 
unitário I parcial I subtotal J (b) (c =a. b) 

SERVIÇOS PRELIMINARES 400,00 
1.1 .0 PLACAS 400,00 
1.1.1 Placa de obra - (2.00 x 1,00ml TUdT 1.001 400.00 400.00 

2 DRENAGEM(GALERIAS DE AGUAS PLUVIAIS) I I 40.182,37 
2.1.0 SERVIÇOS INICIAIS 4.682,37 
2.1.1 Escavação Mecãnica de Valas- 1" Cat. I m• 345,00 6,341 2.187,30 
2.1.2 Reaterro sem Apiloamento I m• 63,10 5.141 324,33 
2.1.3 Reaterro com Apiloamento m• 253,00 8,581 2.170,74 

3 GALERIA DE AG UAS PLUVIAIS 11.500,00 
3.1 CoriJo_de BSTÇ l!l 0,40 sem Berço 1 m 230,00 50,001 11 .500,00 
4 CAIXAS I POÇOS 24.000,00 

4.1 Caixa de Ligação 0,40 ud 5,00 2.500,00 12.500,00 
4.2 Boca de Lobo Simples H até 1 ,SOm ud 10,00 700,00 7.000,00 
4.3 Dissipador de energia ud 1,00 3.000,00 3.000,00 
4.4 Po~ de Visita - 1.50m ud 1,00 1.500,00 1.500,00 
5 PAVIMENTAÇÃO ASFAL TICA (REPAROS) 9.181,60 

5.1.0 REMOÇAO PEDRA IRREGULAR 1.690,50 
5.1.1 Retirada de Pedras Irregular m' I 230,001 7,35 1.690,50 
6.0 BASE 7.491,10 
6 .1 Regularização e comactação do sub-solo m' 230,00 2,50 575,00 
6 .2 Base de brita graduada; fornecimento, transporte e execuçao m• 27,60 85,00 2.346,00 
6.3 Pintura de Ligação com RR-1C m• 230,00 2,50 575,00 
6.4 Capa em C.B.U.Q.; fornecimento, transp. E execução, camada com 3 em. m• 6.90 579,00 )3':9~5 .10 

I PREÇO GLOBAL ~ 49.763,971 


