
Protocolo 5.570/2022

De: CONSÓRCIO DALBA - TERRASANTA

Para: SMA-LC-ALT - Alterações Contratuais e Outros/Aditivos 

Data: 27/05/2022 às 11:01:04

Setores (CC):

SMA-LC-ALT

Setores envolvidos:

GP, GP-AJ, SMA-PGM, GVP-PC, SMVO-ET, SMA-LC-ALT

Licitação - Reequilíbrio Econômico e Financeiro

Entrada*: 

Site

 

Bom dia,

Venho através deste, solicitar o pedido de Reequilíbrio Econômico e Financeiro do contrato 040/2022, tal pedido
estruturado e baseado nos seguintes anexos.

Att. Eng. Lucas Cella

Anexos:

1_TERRASANTA_REEQUILIBRIO_FINANCEIRO_02.pdf

2_Planilha_Base_orcamento.pdf

3_Planilha_vencedora_licitacao.pdf

4_Planilha_com_alteracao_nos_insumos.pdf

5_Valores_reequilibrio_1_2_e_3_.pdf

6_Custos_dos_equipamentos_atualizados.pdf

composicoes_corrigidas.rar
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ILMO (A) SR. (A) PRESIDENTE DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO DA 

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 02-2021 DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO BELTRÃO 
– PARANÁ  
 

 
 

 
 

 

EDITAL DE CONCORRÊNCIA 02-2021. 

 

 

   CONSÓRCIO DALBA TERRASANTA, pessoa jurídica de direito 

privado, inscrita no CNPJ sob o nº 44.640.405/0001-60, com sede na avenida Prefeito Moacir 

Júlio Silvestre, 830, sala 01, primeiro andar, CEP 85010-090, em Guarapuava – PR, por seu 

representante legal, ao final firmado, vem, respeitosamente, ante Vossa Senhoria, expor e requerer 

o que a seguir consta.  

 

   Este consórcio peticionário, sagrou-se vencedor no certame licitatório em 

referência, sendo que após a firmatura o instrumento contratual, houve o início da realização da 

obra objeto da licitação em análise, a qual, atualmente, está parcialmente executada e em 

andamento. 

 

   Para melhor dimensionar o que será ao final requerido, cumpre rememorar 

que vigora nos certames licitatórios, o princípio equilíbrio econômico-financeiro, ou, seja, há a 

necessidade da efetiva prestação do serviço, da realização da obra, enfim, imperiosa é a 

consumação do objeto licitado, pelo contratado, mas, com a exata e correspondente 

contraprestação da administração pública, pois, ínsita é a obrigação de remunerar, condigna e 

adequadamente, o serviço prestado, sendo que em obras de valor expressivo, como é o caso em 

análise, vários fatores podem influenciar no custo da obra, ou seja, o conjunto de valores de cada 

item do serviço a ser prestado.  
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   A análise global da situação licitatória, revela que o edital foi publicado no 

dia 07.10.2021, todavia, os preços dos itens licitados, tiveram como marco, aqueles praticados no 

longínquo mês de janeiro de 2021 e constantes nas composições de itens unitários do 
Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná – DER-PR. 

 

   Contudo, no mês de fevereiro de 2022, o DER-PR, elaborou nova tabela 

de preços com a variação de insumos, sendo que dentre eles citam-se, exemplificativamente, 

alguns que sobremodo impactam na execução da obra referente à presente licitação:  
 
 

 
 

 

   Destaque-se, a “atual” tabela acima transcrita, já está defasada, pois, 

contempla preços de insumos no mês de fevereiro de 2022, ou seja, mais 03 (três) meses 

decorreram e o processo inflacionário continua a corroer o poder aquisitivo da moeda, pois, os 

preços realmente atualizados, são maiores do que os constantes na tabela do DER-PR deste ano 

2022, para se chegar a tal conclusão, basta mencionar o preço do óleo diesel, o qual atualmente 

(maio de 2022) é vendido a um valor significativamente superior aos R$5,45 referidos na tabela 

em análise, o que é referido apenas como exemplo, pois, a majoração, se dá de modo generalizado 

nos insumos.  
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   O cenário macroeconômico no Brasil, em tal interstício temporal, restou 

drasticamente alterado, mormente nos itens alusivos à construção civil, sendo que também houve 

modificação, entenda-se majoração, dos custos com a mão-de-obra, dado que a cada período de 

12 (doze) meses, em razão da aplicação da legislação trabalhista, há o aumento salarial.  

 

   A conjuntura macroeconômica mundial afetou os custos dos insumos, pois, 

o arrefecimento da atividade econômica, mormente em virtude do período pandêmico e do 

conflito militar entre Rússia e Ucrânia, geraram impactos não somente nos derivados do petróleo, 

mas reverberou em todos os seguimentos.  

 

   Tais argumentos são invocados com o fito de, efetiva e objetivamente 

demonstrar que o equilíbrio financeiro não mais existe na presente licitação, dado que esta 

licitante, está trabalhando, com prejuízo, pois, a municipalidade está a pagar, um valor muito 
inferior àquele que a obra realmente custa, e isso não é jurídico, não é justo. 

 
   O instrumento contratual que normatiza a presente relação contratual, 

fornece o suporte ao quanto ora alegado, pois, preconiza a possibilidade de modificação dos 

valores, sob adotar o instrumento jurídico reequilíbrio econômico, com a formalização de um 

aditivo contratual, tanto que a cláusula 24ª, assim o prevê, condicionada a alteração contratual, à 

prévia e expressa anuência do PARANÁ CIDADE.   

 

   O legislador pátrio igualmente fez tal previsão, dado que se extrai do art. 

65, II, “d”, da Lei de Licitações, aliás, referida alteração contratual, poderá efetivar-se por 

iniciativa unilateral da Administração, desde que, justificadamente. 

 

   Para restabelecer a relação justa e sensata entre o que se visou pactuar 

inicialmente e os encargos que esta contratada deverá suportar e a retribuição que deverá receber 

da administração pública, deverá ocorrer a alteração dos valores dos itens constantes na proposta 

apresentada por este consórcio, com o fito de manter o princípio do equilíbrio econômico-
financeiro. 
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   Não é impeditivo ao deferimento do quanto ora postulado, o quanto 

previsto nos itens 04.6 e 12.1, ambos do edital convocatório, que preveem que a modificação de 

valores somente dar-se-ia após o decurso de 12 (doze) meses, contados da data da apresentação a 

proposta, pelos índices do INCC-DI-FGV, e com incidência somente sobre o saldo remanescente 

dos serviços, dado que o preço até então apresentado pelo município malfere o princípio do 

equilíbrio econômico e financeiro. 

 

   A tabela a seguir apresentada, demonstra, o valor licitado, o valor ofertado 

para a execução da obra (já com desconto), o valor se licitado fosse na data base de fevereiro de 

2022, o valor se licitado na mesma data base, com o mesmo desconto ofertado (percentual) e o 

valor efetivo da obra, com as variações (percentuais), vejamos:  
 
 

 
 

   Inegavelmente, a obra nos preços que constam no contrato firmado, 

atualmente inviabilizam, por completo, sua continuidade, quiçá, sacramentam a sua inexecução, 

com a paralisação dos trabalhos, caso mantidos os preços até então praticados, sem o devido 

reajuste dos preços dos insumos, para que esta licitante possa finalizar os trabalhos.  

 

   Igualmente fica esclarecido este presente pedido não caracteriza alteração 

da proposta formulada por este consórcio, mas tão-somente o exercício de um direito amparado 

pela legislação, ou seja, o restabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro do contrato, pois, 

não se espera que a administração pública, exija a execução de uma obra, em franco 

desatendimento a tal basilar princípio.  
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   Ante o exposto, requer-se a Vossa Senhoria:  

 
A. Seja recebido o presente pedido, juntamente com a documentação que a instrui, para, 

inicialmente, encaminhar cópia para o Estado do Paraná, através da pela Secretaria de 

Desenvolvimento Urbano e de Obras Públicas – SEDU e do Serviço Social Autônomo – 

PARANACIDADE, para que se manifeste acerca do presente pedido de elaboração de aditivo 

contratual para restabelecer o reequilíbrio econômico-financeiro do presente contrato licitatório. 

 

B. Seja deferido o pedido propriamente dito de reequilíbrio econômico-financeiro, sob reconhecer 

e definir como valor da obra, até o presente momento, a importância de R$9.332.118,15 (nove 

milhões, trezentos e trinta e dois mil, cento e dezoito reais, quinze centavos), com base nas tabelas 

de custos referidas na fundamentação, bem como aquelas que instruem este pedido, ou seja, a 

planilha base, planilha reequilibrada, as composições alteradas e a tabela de medições 1, 2 e 3, 

medidas e reequilibradas. 

 

 

   Francisco Beltrão, em 26 de maio de 2022. 

 

 

   Lucas Cella 

   Consórcio Dalba Terrasanta 
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cartilha cartilha cartilha

ORÇAMENTO COMPARATIVO DE PAVIMENTAÇÃO PELA TABELA

Anexo Anexo Anexo Anexo
x ESCRITÓRIO REGIONAL CASCAVEL
x SUBPROJETO PAVIMENTAÇÃO
x PROTOCOLO
x ARQ Nº SAM 83 LOTE 01

LOCAL FRANCISCO BELTRÃO
BDI (%) - BETUMES 15,28%
BDI (%) - SERVIÇOS 20,19%

ENSAIOS (%)

PLANILHA DE SERVIÇOS   -   PAVIMENTAÇÃO
Município: FRANCISCO BELTRÃO SAM  83 SAM  
Projeto: PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS LOTE 01 LOTE nº 
Local da Obra: CONJUNTO HABITACIONAL TERRA NOSSA

Código Origem DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS DMT CONSUMO CUSTOS UNITÁRIOS - ( R$ ) UD PROJETO ORIGINAL ORÇAMENTO APROVADO

km ( ton ) TRANSP EXEC. S/BDI C/BDI QUANT UNIT Paranacidade
( R$ ) ( R$ ) - PM ( R$ ) - PM

TOTAIS QUANT UNIT Paranacidade
( R$ ) ( R$ ) - PM ( R$ ) - PM

TOTAIS

1 SERVIÇOS PRELIMINARES      2.106,05 2.106,05
COMPOSIÇÃO1 Orçacivil PLACA DE OBRA TIPO BANNER, 4,00 X 2,00 M, EM QUADRO DE METALON 20 X 20 MM E LONA 360 G, 

COM IMPRESSÃO DIGITAL, FIXADA EM ESTRUTURA DE MADEIRA.
1752,27 1752,27 2106,05 un 1,00 2.106,05 2.106,05 2.106,05 1,00 2.106,05 2.106,05 2.106,05

2 TERRAPLENAGEM      259.386,26 259.386,26
501000 DER Escarificação e remoção revestimento primário 2,00 1,8000 5,13 4,00 9,13 10,97 m3 11.814,41 10,97 129.604,08 129.604,08 11.814,41 10,97 129.604,08 129.604,08

411000A DER Escavação em 1ª Categoria 6,31 6,31 7,58 m3 17.121,66 7,58 129.782,18 129.782,18 17.121,66 7,58 129.782,18 129.782,18
3 BASE / SUB-BASE      1.910.194,30 1.910.194,30

511000A DER Regularização compac.subleito S.A.F. 100% PI 3,38 3,38 4,06 m2 59.072,03 4,06 239.832,44 239.832,44 59.072,03 4,06 239.832,44 239.832,44
531300 DER Macadame Seco c/ Brita Graduada 15,73 84,09 99,82 119,98 m3 11.863,19 119,98 1.423.345,54 1.423.345,54 11.863,19 119,98 1.423.345,54 1.423.345,54

transporte Rachão 9,00 1,3500 10,46      
transporte Bica corrida 9,00 0,6800 5,27      

516000 DER Colchão de Brita/Pó de Pedra 9,00 1,5000 11,63 71,64 66,61 80,06 m3 3.085,39 80,06 247.016,32 247.016,32 3.085,39 80,06 247.016,32 247.016,32
4 REVESTIMENTO      3.461.488,63 3.461.488,63

534906E DER Paver ou Bloket  e=6cm - sem colchão 6,00 0,1400 0,79 50,90 51,69 62,13 m2 44.832,99 62,13 2.785.473,67 2.785.473,67 44.832,99 62,13 2.785.473,67 2.785.473,67
534908A DER Paver ou Bloket  e=8cm - sem colchão 6,00 0,1800 1,02 55,81 56,83 68,30 m2 9.897,73 68,30 676.014,96 676.014,96 9.897,73 68,30 676.014,96 676.014,96

5 MEIO-FIO E SARJETA      595.858,54 595.858,54
810200 DER Meio-Fio com Sarjeta DER - Tipo 2 - (0,042 m3) - Moldado "in loco" 8,95 23,25 32,20 38,71 m 12.741,06 38,71 493.206,43 493.206,43 12.741,06 38,71 493.206,43 493.206,43

transporte Cimento 436,00 0,0113 2,15      
transporte Areia 267,00 0,0403 6,44      
transporte Brita 9,00 0,0466 0,36      

810700 DER Meio-Fio c/Sarjeta (rebaixado) DER-Tipo 7-(0,031 m3) - Moldado "in loco" 6,63 19,09 25,72 30,91 m 3.321,00 30,91 102.652,11 102.652,11 3.321,00 30,91 102.652,11 102.652,11
transporte Cimento 436,00 0,0084 1,60      
transporte Areia 267,00 0,0298 4,77      
transporte Brita 9,00 0,0344 0,27      

10 DRENAGEM      1.575.448,54 1.575.448,54
600300 DER Escavação de Bueiros em 1ª Categoria 7,68 7,68 9,23 m3 7.899,68 9,23 72.914,05 72.914,05 7.899,68 9,23 72.914,05 72.914,05

601200A DER Reaterro e apiloamento mecânico 28,89 26,00 31,25 m3 2.072,36 31,25 64.761,25 64.761,25 2.072,36 31,25 64.761,25 64.761,25
601200B DER Reaterro Sem Apiloamento 14,45 13,00 15,63 m4 4.835,51 15,63 75.579,02 75.579,02 4.835,51 15,63 75.579,02 75.579,02
610400A DER Corpo de BSTC ø 0,40 sem Berço e sem Armação 3,66 84,65 88,31 106,14 m 5.671,00 106,14 601.919,94 601.919,94 5.671,00 106,14 601.919,94 601.919,94
transporte Cimento 436,00 0,0019 0,36
transporte Areia 267,00 0,0100 1,60
transporte Tubo 20,00 0,1100 1,70
610600A DER Corpo de BSTC ø 0,60 sem Berço e sem Armação 8,66 134,83 143,49 172,46 m 919,00 172,46 158.490,74 158.490,74 919,00 172,46 158.490,74 158.490,74
transporte Cimento 436,00 0,0026 0,49
transporte Areia 267,00 0,0134 2,14
transporte Tubo 20,00 0,3900 6,03
610800C DER Corpo de BSTC ø 0,80 Sem Berço c/ Armação Símples CA-1 13,65 316,26 329,91 396,51 m 36,00 396,51 14.274,36 14.274,36 36,00 396,51 14.274,36 14.274,36
transporte Cimento 436,00 0,0032 0,61
transporte Areia 267,00 0,0168 2,69
transporte Tubo 20,00 0,6700 10,35
BLSA150 DER B.L. Símples alvenaria H até 1,50 m 215,35 1221,90 1437,25 1727,43 un 313,00 1.727,43 540.685,59 540.685,59 313,00 1.727,43 540.685,59 540.685,59
transporte Cimento 436,00 0,1326 25,21
transporte Areia 267,00 0,7320 117,05
transporte Brita 9,00 0,2042 1,58
transporte Tijolo 87,00 1,0998 61,05
transporte Cal 483,00 0,0367 10,46
CLA040 DER C.L. Alvenaria Tubo até 0,40 90,25 399,29 489,54 588,37 un 16,00 588,37 9.413,92 9.413,92 16,00 588,37 9.413,92 9.413,92

transporte Cimento 436,00 0,0995 18,91
transporte Areia 267,00 0,3618 57,86
transporte Brita 9,00 0,3086 2,39
transporte Tijolo 87,00 0,1706 9,47
transporte Cal 483,00 0,0057 1,62
CLA060 DER C.L. Alvenaria Tubo até 0,60 134,05 607,74 741,79 891,55 un 3,00 891,55 2.674,65 2.674,65 3,00 891,55 2.674,65 2.674,65

transporte Cimento 436,00 0,1474 28,01
transporte Areia 267,00 0,5282 84,46
transporte Brita 9,00 0,4335 3,36
transporte Tijolo 87,00 0,2802 15,55
transporte Cal 483,00 0,0093 2,66
DISSIPM DER Dissipador de Energia c/Pedra de Mão tubo ø 0, 40 344,12 882,17 1226,29 1473,88 un 12,00 1.473,88 17.686,56 17.686,56 12,00 1.473,88 17.686,56 17.686,56
transporte Cimento 436,00 0,3842 73,03
transporte Areia 267,00 1,5544 248,56
transporte Brita 9,00 2,9078 22,54
transporte Tijolo 87,00
transporte Cal 483,00
DISSIPM DER Dissipador de Energia c/Pedra de Mão tubo ø 0, 60 424,58 1059,25 1483,83 1783,42 un 8,00 1.783,42 14.267,36 14.267,36 8,00 1.783,42 14.267,36 14.267,36
transporte Cimento 436,00 0,4730 89,91
transporte Areia 267,00 1,9179 306,69
transporte Brita 9,00 3,6104 27,98
transporte Tijolo 87,00
transporte Cal 483,00
DISSIPM DER Dissipador de Energia c/Pedra de Mão tubo ø 0, 80 678,28 1635,64 2313,92 2781,10 un 1,00 2.781,10 2.781,10 2.781,10 1,00 2.781,10 2.781,10 2.781,10
transporte Cimento 436,00 0,7520 142,95
transporte Areia 267,00 3,0644 490,03
transporte Brita 9,00 5,8463 45,31
transporte Tijolo 87,00
transporte Cal 483,00

11

ENSAIOS TECNOLÓGICOS
(Os custos com mobilização e desmobilização de equipe e equipamentos para a extração de amostras 
para os ensaios tecnológicos, exceto da capa asfáltica, serão de responsabilidade da empresa executora 
da obra)

     35.074,26 35.074,26

8.1 DAER/RS Ensaio de Massa Específica - In Situ - Método Frasco de Areia (Grau de Compactação) - Regularização e 
Compactação do Subleito

116,98 116,98 140,60 un 104,00 140,60 14.622,40 14.622,40 104,00 140,60 14.622,40 14.622,40

8.1 DAER/RS Ensaio de Massa Específica - In Situ - Método Frasco de Areia (Grau de Compactação) - Sub-base e Base 116,98 116,98 140,60 un 104,00 140,60 14.622,40 14.622,40 104,00 140,60 14.622,40 14.622,40
3.20 DAER/RS Mobilização e Desmobilização de Equipamento e Equipe para Extração de Corpos de Prova da Capa Asfáltica 4850,20 4850,20 5829,46 gb 1,00 5.829,46 5.829,46 5.829,46 1,00 5.829,46 5.829,46 5.829,46

x PREÇO GLOBAL 7.839.556,58 7.839.556,58 7.839.556,58 7.839.556,58 7.839.556,58 7.839.556,58
x TOTAL DO PAVIMENTO (1-2-3-4-5) 6.229.033,78 6.229.033,78 6.229.033,78 6.229.033,78 6.229.033,78 6.229.033,78
x TOTAL DE URBANISMO E SINALIZAÇÃO(6-7)
x TOTAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA (8)
x TOTAL DE SEVIÇOS DIVERSOS (9)
x TOTAL DE DRENAGEM (10) 1.575.448,54 1.575.448,54 1.575.448,54 1.575.448,54 1.575.448,54 1.575.448,54
x TOTAL DE ENSAIOS TECNOLÓGICOS (11) 35.074,26 35.074,26 35.074,26 35.074,26 35.074,26 35.074,26
x 54.730,72 m2 143,24 /m2 54.730,72 m2 143,24 /m2

DER janeiro 2021 
(Ligantes maio/2021)

ÁREA INICIAL ÁREA ATUAL
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PLANILHA DE SERVIÇOS   -   PAVIMENTAÇÃO
Município: FRANCISCO BELTRÃO SAM  83
Projeto: PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS - BLOCOS DE CONCRETO (PAVER) LOTE nº 01
Local da Obra: CONJUNTO HABITACIONAL TERRA NOSSA

Código Origem DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UD ORÇAMENTO APROVADO

QUANT UNIT ( R$ ) - PM ( R$ ) - PM
TOTAIS

1 SERVIÇOS PRELIMINARES      2.106,05

COMPOSIÇÃO1 Orçacivil PLACA DE OBRA TIPO BANNER, 4,00 X 2,00 M, EM QUADRO DE METALON 20 X 20 MM E LONA 360 G, COM 
IMPRESSÃO DIGITAL, FIXADA EM ESTRUTURA DE MADEIRA. un 1,00 2.106,05 2.106,05

2 TERRAPLENAGEM      259.386,26
501000 DER Escarificação e remoção revestimento primário m3 11.814,41 10,97 129.604,08

411000A DER Escavação em 1ª Categoria m3 17.121,66 7,58 129.782,18
3 BASE / SUB-BASE      1.910.194,30

511000A DER Regularização compac.subleito S.A.F. 100% PI m2 59.072,03 4,06 239.832,44
531300 DER Macadame Seco c/ Brita Graduada m3 11.863,19 119,98 1.423.345,54
516000 DER Colchão de Brita/Pó de Pedra m3 3.085,39 80,06 247.016,32

4 REVESTIMENTO      3.365.994,36
534906E DER Paver ou Bloket  e=6cm - sem colchão m2 44.832,99 60,00 2.689.979,40
534908A DER Paver ou Bloket  e=8cm - sem colchão m2 9.897,73 68,30 676.014,96

5 MEIO-FIO E SARJETA      595.858,54
810200 DER Meio-Fio com Sarjeta DER - Tipo 2 - (0,042 m3) - Moldado "in loco" m 12.741,06 38,71 493.206,43
810700 DER Meio-Fio c/Sarjeta (rebaixado) DER-Tipo 7-(0,031 m3) - Moldado "in loco" m 3.321,00 30,91 102.652,11

10 DRENAGEM      1.518.347,95
600300 DER Escavação de Bueiros em 1ª Categoria m3 7.899,68 9,23 72.914,05

601200A DER Reaterro e apiloamento mecânico m3 2.072,36 31,25 64.761,25
601200B DER Reaterro Sem Apiloamento m4 4.835,51 15,63 75.579,02
610400A DER Corpo de BSTC ø 0,40 sem Berço e sem Armação m 5.671,00 106,14 601.919,94
610600A DER Corpo de BSTC ø 0,60 sem Berço e sem Armação m 919,00 172,46 158.490,74
610800C DER Corpo de BSTC ø 0,80 Sem Berço c/ Armação Símples CA-1 m 36,00 396,51 14.274,36
BLSA150 DER B.L. Símples alvenaria H até 1,50 m un 313,00 1.545,00 483.585,00
CLA040 DER C.L. Alvenaria Tubo até 0,40 un 16,00 588,37 9.413,92
CLA060 DER C.L. Alvenaria Tubo até 0,60 un 3,00 891,55 2.674,65
DISSIPM DER Dissipador de Energia c/Pedra de Mão tubo ø 0, 40 un 12,00 1.473,88 17.686,56
DISSIPM DER Dissipador de Energia c/Pedra de Mão tubo ø 0, 60 un 8,00 1.783,42 14.267,36
DISSIPM DER Dissipador de Energia c/Pedra de Mão tubo ø 0, 80 un 1,00 2.781,10 2.781,10

11

ENSAIOS TECNOLÓGICOS
(Os custos com mobilização e desmobilização de equipe e equipamentos para a extração de amostras para 
os ensaios tecnológicos, exceto da capa asfáltica, serão de responsabilidade da empresa executora da 
obra)

     35.074,26

8.1 DAER/RS Ensaio de Massa Específica - In Situ - Método Frasco de Areia (Grau de Compactação) - Regularização e 
Compactação do Subleito un 104,00 140,60 14.622,40

8.1 DAER/RS Ensaio de Massa Específica - In Situ - Método Frasco de Areia (Grau de Compactação) - Sub-base e Base un 104,00 140,60 14.622,40
3.20 DAER/RS Mobilização e Desmobilização de Equipamento e Equipe para Extração de Corpos de Prova da Capa Asfáltica gb 1,00 5.829,46 5.829,46

x PREÇO GLOBAL 7.686.961,72
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cartilha cartilha

ORÇAMENTO COMPARATIVO DE PAVIMENTAÇÃO PELA TABELA

Anexo Anexo Anexo Anexo
x ESCRITÓRIO REGIONAL CASCAVEL
x SUBPROJETO PAVIMENTAÇÃO
x PROTOCOLO
x ARQ Nº SAM 83 LOTE 01

LOCAL FRANCISCO BELTRÃO
BDI (%) - BETUMES 15,28%
BDI (%) - SERVIÇOS 20,19%

ENSAIOS (%)

PLANILHA DE SERVIÇOS   -   PAVIMENTAÇÃO
Município: FRANCISCO BELTRÃO SAM  83
Projeto: PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS LOTE 01
Local da Obra: CONJUNTO HABITACIONAL TERRA NOSSA

Código DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS DMT CONSUMO CUSTOS UNITÁRIOS - ( R$ ) UD PROJETO ORIGINAL VARIAÇÃO DE INSUMOS CONTRATO VARIAÇÃO %

km ( ton ) TRANSP EXEC. S/BDI C/BDI QUANT UNIT Paranacidade
( R$ )

( R$ ) - PM ( R$ ) - PM
TOTAIS

1 SERVIÇOS PRELIMINARES      2.106,05 2106,05 100%

COMPOSIÇÃO1 PLACA DE OBRA TIPO BANNER, 4,00 X 2,00 M, EM QUADRO DE METALON 20 X 20 MM E LONA 360 G, 
COM IMPRESSÃO DIGITAL, FIXADA EM ESTRUTURA DE MADEIRA.

1752,27 1752,27 2106,05 un 1,00 2.106,05 2.106,05 2.106,05

2 TERRAPLENAGEM      327.188,05 259.386,26             126%
501000 Escarificação e remoção revestimento primário 2,00 1,8000 7,70 4,51 12,21 14,68 m3 11.814,41 14,68 173.435,54 173.435,54

411000A Escavação em 1ª Categoria 7,47 7,47 8,98 m3 17.121,66 8,98 153.752,51 153.752,51
3 BASE / SUB-BASE      2.092.074,08 1.910.194,30          110%

511000A Regularização compac.subleito S.A.F. 100% PI 3,74 3,74 4,50 m2 59.072,03 4,50 265.824,14 265.824,14
531300 Macadame Seco c/ Brita Graduada 23,61 85,85 109,46 131,56 m3 11.863,19 131,56 1.560.721,28 1.560.721,28

transporte Rachão 9,00 1,3500 15,70      
transporte Bica corrida 9,00 0,6800 7,91      
516000 Colchão de Brita/Pó de Pedra 9,00 1,5000 17,45 72,06 71,60 86,06 m3 3.085,39 86,06 265.528,66 265.528,66

4 REVESTIMENTO      4.216.888,43 3.365.994,36          125%
534906E Paver ou Bloket  e=6cm - sem colchão 6,00 0,1400 1,19 62,10 63,29 73,45 m2 44.832,99 73,45 3.293.034,31 3.293.034,31
534908A Paver ou Bloket  e=8cm - sem colchão 6,00 0,1800 1,53 76,14 77,67 93,34 m2 9.897,73 93,34 923.854,12 923.854,12

5 MEIO-FIO E SARJETA      700.808,59 595.858,54             118%
810200 Meio-Fio com Sarjeta DER - Tipo 2 - (0,042 m3) - Moldado "in loco" 13,38 24,57 37,95 45,61 m 12.741,06 45,61 581.119,75 581.119,75

transporte Cimento 436,00 0,0113 3,17      
transporte Areia 267,00 0,0403 9,67      
transporte Brita 9,00 0,0466 0,54      
810700 Meio-Fio c/Sarjeta (rebaixado) DER-Tipo 7-(0,031 m3) - Moldado "in loco" 9,90 20,08 29,98 36,04 m 3.321,00 36,04 119.688,84 119.688,84

transporte Cimento 436,00 0,0084 2,36      
transporte Areia 267,00 0,0298 7,15      
transporte Brita 9,00 0,0344 0,40      

10 DRENAGEM      1.957.978,69 1.518.347,95          129%
600300 Escavação de Bueiros em 1ª Categoria 9,22 9,22 11,08 m3 7.899,68 11,08 87.528,45 87.528,45

601200A Reaterro e apiloamento mecânico 29,18 26,26 31,56 m3 2.072,36 31,56 65.403,68 65.403,68
601200B Reaterro Sem Apiloamento 14,59 13,13 15,78 m4 4.835,51 15,78 76.304,35 76.304,35
610400A Corpo de BSTC ø 0,40 sem Berço e sem Armação 5,48 121,96 127,44 153,17 m 5.671,00 153,17 868.627,07 868.627,07
transporte Cimento 436,00 0,0019 0,53
transporte Areia 267,00 0,0100 2,40
transporte Tubo 20,00 0,1100 2,55
610600A Corpo de BSTC ø 0,60 sem Berço e sem Armação 12,98 209,42 222,40 267,31 m 919,00 267,31 245.657,89 245.657,89
transporte Cimento 436,00 0,0026 0,73
transporte Areia 267,00 0,0134 3,21
transporte Tubo 20,00 0,3900 9,04
610800C Corpo de BSTC ø 0,80 Sem Berço c/ Armação Símples CA-1 20,46 382,02 402,48 483,74 m 36,00 483,74 17.414,64 17.414,64
transporte Cimento 436,00 0,0032 0,90
transporte Areia 267,00 0,0168 4,03
transporte Tubo 20,00 0,6700 15,53
BLSA150 B.L. Símples alvenaria H até 1,50 m 263,89 1354,55 1618,44 1739,79 un 313,00 1.739,79 544.553,29 544.553,29
transporte Cimento 436,00 0,1326 37,20
transporte Areia 267,00 0,7320 117,05
transporte Brita 9,00 0,2042 2,38
transporte Tijolo 87,00 1,0998 91,58
transporte Cal 483,00 0,0367 15,68
CLA040 C.L. Alvenaria Tubo até 0,40 105,98 427,42 533,40 641,10 un 16,00 641,10 10.257,60 10.257,60

transporte Cimento 436,00 0,0995 27,90
transporte Areia 267,00 0,3618 57,86
transporte Brita 9,00 0,3086 3,59
transporte Tijolo 87,00 0,1706 14,20
transporte Cal 483,00 0,0057 2,43
CLA060 C.L. Alvenaria Tubo até 0,60 158,17 652,96 811,13 974,89 un 3,00 974,89 2.924,67 2.924,67

transporte Cimento 436,00 0,1474 41,33
transporte Areia 267,00 0,5282 84,46
transporte Brita 9,00 0,4335 5,04
transporte Tijolo 87,00 0,2802 23,33
transporte Cal 483,00 0,0093 4,00
DISSIPM Dissipador de Energia c/Pedra de Mão tubo ø 0, 40 390,14 936,45 1326,59 1594,43 un 12,00 1.594,43 19.133,16 19.133,16
transporte Cimento 436,00 0,3842 107,76
transporte Areia 267,00 1,5544 248,56
transporte Brita 9,00 2,9078 33,82
transporte Tijolo 87,00
transporte Cal 483,00
DISSIPM Dissipador de Energia c/Pedra de Mão tubo ø 0, 60 634,70 1121,09 1755,79 2110,29 un 8,00 2.110,29 16.882,32 16.882,32
transporte Cimento 436,00 0,4730 132,67
transporte Areia 267,00 1,9179 460,05
transporte Brita 9,00 3,6104 41,99
transporte Tijolo 87,00
transporte Cal 483,00
DISSIPM Dissipador de Energia c/Pedra de Mão tubo ø 0, 80 1013,98 1724,66 2738,64 3291,57 un 1,00 3.291,57 3.291,57 3.291,57
transporte Cimento 436,00 0,7520 210,93
transporte Areia 267,00 3,0644 735,05
transporte Brita 9,00 5,8463 67,99
transporte Tijolo 87,00
transporte Cal 483,00

11

ENSAIOS TECNOLÓGICOS
(Os custos com mobilização e desmobilização de equipe e equipamentos para a extração de amostras 
para os ensaios tecnológicos, exceto da capa asfáltica, serão de responsabilidade da empresa 
executora da obra)

     35.074,26
35.074,26               100%

8.1 Ensaio de Massa Específica - In Situ - Método Frasco de Areia (Grau de Compactação) - Regularização e 
Compactação do Subleito

116,98 116,98 140,60 un 104,00 140,60 14.622,40 14.622,40

8.1 Ensaio de Massa Específica - In Situ - Método Frasco de Areia (Grau de Compactação) - Sub-base e Base 116,98 116,98 140,60 un 104,00 140,60 14.622,40 14.622,40
3.20 Mobilização e Desmobilização de Equipamento e Equipe para Extração de Corpos de Prova da Capa Asfáltica 4850,20 4850,20 5829,46 gb 1,00 5.829,46 5.829,46 5.829,46

x PREÇO GLOBAL 9.332.118,15 9.332.118,15 9.332.118,15 7.686.961,72          121%
x TOTAL DO PAVIMENTO (1-2-3-4-5) 7.339.065,20 7.339.065,20 7.339.065,20
x TOTAL DE URBANISMO E SINALIZAÇÃO(6-7)
x TOTAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA (8)
x TOTAL DE SEVIÇOS DIVERSOS (9)
x TOTAL DE DRENAGEM (10) 1.957.978,69 1.957.978,69 1.957.978,69
x TOTAL DE ENSAIOS TECNOLÓGICOS (11) 35.074,26 35.074,26 35.074,26
x 54.730,72 m2 170,51 /m2
x
x
x 943.255,17           1.133.490,58        9.332.118,15 9.332.118,15 9.332.118,15

DER janeiro 2021 
(Ligantes maio/2021)

ÁREA INICIAL
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Quantidades Medido Reequilibrado Quantidades Medido Reequilibrado Quantidades Medido Reequilibrado
SERVIÇOS PRELIMINARES
PLACA DE OBRA TIPO BANNER, 4,00 X 2,00 M, EM QUADRO DE METALON 20 X 20 MM E LONA 360 G, 
COM IMPRESSÃO DIGITAL, FIXADA EM ESTRUTURA DE MADEIRA. 100,00% 2.106,05                 2.106,05               
TERRAPLENAGEM
Escarificação e remoção revestimento primário 10,40% 13.481,01               18.037,30             9,92% 12.851,33        17.204,81               3,04% 3.939,96             5.272,44            
Escavação em 1ª Categoria 9,69% 12.575,32               14.898,62             9,41% 12.208,31        14.468,11               2,83% 3.672,84             4.351,20            
BASE / SUB-BASE -                      -                     
Regularização compac.subleito S.A.F. 100% PI 20,36% 48.836,06        54.121,79               3,04% 7.290,91             8.081,05            
Macadame Seco c/ Brita Graduada 17,03% 242.445,50      265.790,83             5,66% 80.561,36           88.336,82          
Colchão de Brita/Pó de Pedra 5,49% 13.558,40        14.577,52               11,99% 29.617,26           31.836,89          
REVESTIMENTO -                      -                     
Paver ou Bloket  e=6cm - sem colchão 6,30% 169.353,61      207.461,16             13,75% 369.872,17         452.792,22        
Paver ou Bloket  e=8cm - sem colchão -                      -                     
MEIO-FIO E SARJETA -                      -                     
Meio-Fio com Sarjeta DER - Tipo 2 - (0,042 m3) - Moldado "in loco" 12,81% 63.197,95        74.441,44               10,37% 51.145,51           60.262,12          
Meio-Fio c/Sarjeta (rebaixado) DER-Tipo 7-(0,031 m3) - Moldado "in loco" 10,48% 10.756,68        12.543,39               10,24% 10.511,58           12.256,14          
DRENAGEM -                      -                     
Escavação de Bueiros em 1ª Categoria 23,35% 17.026,04               20.437,89             12,42% 9.056,49          10.871,03               18,25% 13.306,81           15.973,94          
Reaterro e apiloamento mecânico 24,49% 15.858,15               16.017,36             13,07% 8.466,61          8.548,26                 18,27% 11.831,88           11.949,25          
Reaterro Sem Apiloamento 24,49% 18.507,12               18.686,93             13,07% 9.880,94          9.972,98                 18,27% 13.808,29           13.940,80          
Corpo de BSTC ø 0,40 sem Berço e sem Armação 28,16% 169.505,58             244.605,38           15,69% 94.464,60        136.287,59             18,43% 110.810,55         160.087,97        
Corpo de BSTC ø 0,60 sem Berço e sem Armação 8,60% 13.624,34               21.126,58             1,52% 2.414,44          3.734,00                 15,67% 24.835,50           38.494,59          
Corpo de BSTC ø 0,80 Sem Berço c/ Armação Símples CA-1 100,00% 14.274,36           17.414,64          
B.L. Símples alvenaria H até 1,50 m 14,76% 71.379,01               80.376,07             9,17% 44.341,50        49.935,54               7,35% 35.543,50           40.024,67          
C.L. Alvenaria Tubo até 0,40 12,50% 1.176,74                 1.282,20               12,50% 1.176,74          1.282,20                 18,75% 1.765,11             1.923,30            
C.L. Alvenaria Tubo até 0,60 -                      -                     
Dissipador de Energia c/Pedra de Mão tubo ø 0, 40 -                      -                     
Dissipador de Energia c/Pedra de Mão tubo ø 0, 60 -                      -                     
Dissipador de Energia c/Pedra de Mão tubo ø 0, 80 -                      -                     
ENSAIOS TECNOLÓGICOS
(Os custos com mobilização e desmobilização de equipe e equipamentos para a extração de amostras 
para os ensaios tecnológicos, exceto da capa asfáltica, serão de responsabilidade da empresa 
executora da obra) -                      -                     
Ensaio de Massa Específica - In Situ - Método Frasco de Areia (Grau de Compactação) - Regularização e 
Compactação do Subleito 14,42% 2.109,00          2.109,00                 6,73% 984,09                984,09               
Ensaio de Massa Específica - In Situ - Método Frasco de Areia (Grau de Compactação) - Sub-base e Base 14,42% 2.109,00          2.109,00                 5,77% 843,71                843,71               
Mobilização e Desmobilização de Equipamento e Equipe para Extração de Corpos de Prova da Capa Asfáltica -                          
PREÇO GLOBAL 335.239,36        437.574,38      747.227,16  885.458,66        784.615,37    964.825,84    

% contrato % contrato % contrato
A RECEBER 102.335,02      1,33% 138.231,50        1,80% 180.210,47    2,34%

% contrato
TOTAL MEDIÇÃO 1 , 2 E 3 420.776,99    5,47%
VALOR DO CONTRATO 7.686.961,68   

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

MEDIÇÃO 2 MEDIÇÃO 3MEDIÇÃO 1
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FORMULA DER PARA DIESEL CMA=x.HP.y x=0,150 HP=potencia do equip y=custo diesel

DIESEL TAB 21=3,577 para caminhão x=0,109

DIESEL TAB 22=5,455

CUSTO DIESEL TAB 21 CUSTO DIESEL TAB 22 DIF CUST 21 CUSTO COM DIESEL 22 IMPROD 

CARREG 924 K MEDIA 74,04                                112,91                              38,87       214,55        253,42                                 85,13              

MOTONIVELADORA C/ESC 140K MED 106,23                              162,00                              55,77       286,54        342,31                                 103,38            

CAM BASC 1635/45 12 M3 LEVE 116,96                              178,36                              61,40       204,86        266,26                                 60,65              

MOTONIVELADORA 120 K LEVE 79,40                                121,09                              41,69       207,77        249,46                                 82,21              

CAM IRRIGADOR 6000 L 72,13                                110,00                              37,87       145,85        183,72                                 49,96              

GRADE DE DISCOS -                                    -           -                                      

ROLO AUTO 27 T 59,55                                90,81                                31,26       170,31        201,57                                 72,31              

ROLO VIBRAT CP54B 69,75                                106,37                              36,62       175,00        211,62                                 71,93              

TRATOR AGRICOLA BH-174 4X4 67,60                                103,09                              35,49       139,85        175,34                                 52,25              

ROLO AUTOPROP 3411 71,89                                109,63                              37,74       171,07        208,81                                 68,51              

TRATOR AGRICOLA 5105 4X4 83,16                                126,82                              43,66       140,79        184,45                                 44,12              

TRATOR D6 MED 80,48                                122,73                              42,25       267,98        310,23                                 97,76              

COMP MANUAL GASOLINA 6,41                                  9,51                                  3,10         35,62          38,72                                   28,58              

EXTRUSORA 6,43                                  9,81                                  3,38         39,16          42,54                                   31,65              

ESC HIDR E215C LEVE 81,55                                124,36                              42,81       179,25        222,06                                 72,11              

RETRO 580 N MED 42,38                                64,63                                22,25       151,33        173,58                                 69,58              

ESCAVADEIRA 320 DL LEVE 74,04                                112,91                              38,87       192,80        231,67                                 84,65              

GRUPO GERADOR 150 KVA 92,82                                141,55                              48,73       101,30        150,03                                 5,81                

BETONEIRA 600 L 13,90                                20,61                                6,71         20,51          27,22                                   4,58                

VIBRADOR 45 MM 4,27                                  6,34                                  2,07         6,11           8,18                                     1,29                

CAM CARROCERIA 1419 14 T 72,13                                110,00                              37,87       144,06        181,93                                 52,82              

SERRA CIRCULAR 13,90                                21,20                                7,30         14,42          21,72                                   0,36                
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  Protocolo 1- 5.570/2022

De: Bianca N. - SMA-LC-ALT

Para: SMVO-ET - Engenharia e Topografia  - A/C Andressa N.

Data: 30/05/2022 às 13:38:54

 

Boa tarde!

Segue pedido de reequilibrio de preços para análise e parecer da Secretaria.

Att.

_

Bianca Zanini Niclote 

Auxiliar administrativo

Anexos:

Certidao_fed_dalba.pdf

certidao_trab_dalba.pdf

Consulta_Regularidade_do_Empregador_dalba.pdf

CONTRATO_N_40_2022_CONSORCIO_DALBA_TERRA_SANTA.pdf
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MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

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

 
Nome: CONSORCIO DALBA - TERRASANTA
CNPJ: 44.640.405/0001-60 

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
não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria
da  Receita  Federal  do  Brasil  (RFB)  e  a  inscrições  em  Dívida  Ativa  da  União  (DAU)  junto  à
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para
todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do
sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas
nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei 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://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN no 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 10:36:22 do dia 05/05/2022 <hora e data de Brasília>.
Válida até 01/11/2022.
Código de controle da certidão: 8585.AE9D.3CA5.16EA
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.
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CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS
 

Nome: CONSORCIO DALBA - TERRASANTA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 44.640.405/0001-60

Certidão nº: 17170732/2022

Expedição: 30/05/2022, às 13:34:55

Validade: 26/11/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data

de sua expedição.

 

Certifica-se que CONSORCIO DALBA - TERRASANTA (MATRIZ E FILIAIS),

inscrito(a) no CNPJ sob o nº 44.640.405/0001-60, NÃO CONSTA como

inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação

das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.° 12.440/2011 e

13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos

Tribunais do Trabalho.

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

a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua

autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na

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

Certidão emitida gratuitamente.

 
INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados

necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas

inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações

estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em

acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos

recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a

emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes

de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do

Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por

disposição legal, contiver força executiva.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

Página 1 de 1

Dúvidas e sugestões: cndt@tst.jus.br
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30/05/22, 13:35 Consulta Regularidade do Empregador

https://consulta-crf.caixa.gov.br/consultacrf/pages/consultaEmpregador.jsf 1/1

 
 

Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF

Inscrição: 44.640.405/0001-60
Razão Social:CONSORCIO DALBA TERRASANTA
Endereço: AV PREFEITO MOACYR JULIO SILVESTRI 830 AND 1 SL11 / CENTRO /

GUARAPUAVA / PR / 85010-090

 
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 Servico - 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:18/05/2022 a 16/06/2022 
 
Certificação Número: 2022051802495310859387

Informação obtida em 30/05/2022 13:35:48

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

Voltar Imprimir
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CONTRATO Nº 040/2022 
 
 
CONTRATO DE EMPREITADA DE OBRA POR 
PREÇO GLOBAL, QUE ENTRE SI CELEBRAM 
O MUNICÍPIO DE FRANCISCO BELTRAO E A 
O CONSORCIO DALBA-TERRASANTA, NA 
FORMA ABAIXO: 

 
 
 
O Município de Francisco Beltrão, Estado do Paraná, situado na Rua Octaviano Teixeira dos 
Santos, nº 1000, centro, CEP 85.601-030-PR, CNPJ 77.816.510/0001-66, a seguir 
denominado CONTRATANTE, neste ato representado por seu Prefeito Municipal,  Sr. 
Cleber Fontana, portador da cédula de identidade R.G. n. º 7.211.712-1-SSP-PR, inscrito no 
CPF sob n. º 020.762.969-21 e a empresa Consorcio Dalba-Terrasanta, CNPJ 
44.640.405/0001-60, localizada na Avenida Prefeito Moacir Julio Silvestre, nº 830, andar 1, 
sala 11, Centro, CEP 85.010-090, centro, na cidade de Guarapuava - PR, a seguir denominada 
CONTRATADA, representada por Luciano Daleffe, engenheiro civil, portador da cédula de 
identidade R.G. n. º 4.174.340-9-SSP-PR, inscrito no CPF sob n. º 697.719.959-87, residente 
na Rua do Escoteiro, nº 7, lote 07, Bairro Santana, CEP 85.070-060, na cidade de Guarapuava 
- PR, firmam o presente Contrato de Empreitada com fundamento na Lei Federal n. º 
8.666/1993, na proposta da CONTRATADA datada de 17 de novembro de 2121, protocolo n. 
º Processo nº 742/2021, conforme condições que estipulam a seguir: 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 
 
O objeto do presente Contrato é a execução de pavimentação em blocos de concreto 
intertravados, em área 54.730,72 m2, incluindo serviços preliminares, terraplenagem, 
base/sub base, revestimento, meio-fio com sarjeta, drenagem e ensaios tecnológicos, no 
Conjunto Habitacional Terra Nossa, no Bairro Padre Ulrico, no Município de Francisco 
Beltrão – PR., sob regime de empreitada por preço global, tipo menor preço, em consonância 
com os projetos, especificações técnicas e demais peças e documentos da licitação n. º 
02/2021 - Concorrência, fornecida pelo CONTRATANTE. 
 
CLÁUSULA SEGUNDA - DO VALOR 
 
O preço global para a execução do objeto deste Contrato, é de R$ 7.686.961,68 (sete milhões 
e seiscentos e oitenta e seis mil e novecentos e sessenta e um reais e sessenta e oito centavos), 
daqui por diante denominado “VALOR CONTRATUAL”. 
 
CLÁUSULA TERCEIRA - DOS RECURSOS 
 
As despesas com a execução do objeto deste contrato correrão à conta dos recursos advindos 
da dotação orçamentária Conta 8280, Funcional Programática 11.002.15.451.1501.1011, 
Elemento da Despesa 4.4.90.51.02.02, Fonte 1213. 
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CLÁUSULA QUARTA - DO PRAZO DE EXECUÇÃO, DO INÍCIO DOS SERVIÇOS 
E PRORROGAÇÃO 
 
A CONTRATADA obriga-se a entregar ao CONTRATANTE o objeto deste Contrato, 
inteiramente concluído, em condições de aceitação e de utilização, em até 365(trezentos e 
sessenta e cinco) dias, contados a partir do 11° (décimo primeiro) dia da data da assinatura do 
Contrato de Empreitada. 
 
Parágrafo Primeiro 
 
Os serviços deverão ser iniciados no máximo até 11° (décimo primeiro) dia contado a partir 
da data da assinatura do Contrato de Empreitada. 
 
Parágrafo Segundo 
 
Somente será admitida a alteração do prazo de execução diante:  
 
a) da alteração do projeto e/ou de especificações técnicas pelo CONTRATANTE; 
b)  do aumento, por ato do CONTRATANTE, das quantidades inicialmente previstas, 
obedecidos os limites fixados na lei; 
c) do atraso no fornecimento de dados informativos, materiais e qualquer subsídio 
concernente ao objeto contratado, que estejam sob responsabilidade expressa do 
CONTRATANTE; 
d) da interrupção da execução do contrato ou diminuição do ritmo de trabalho por ordem e no 
interesse do CONTRATANTE; 
e) de impedimento de execução do contrato por fato ou ato de terceiro reconhecido pelo 
CONTRATANTE em documento contemporâneo à sua ocorrência; 
f) da superveniência de fato excepcional ou imprevisível, estranho à vontade das partes, que 
altere fundamentalmente as condições de execução do contrato; 
g) de outros casos previstos em lei. 
 
Parágrafo Terceiro  
 
Salvo exceções legais, as paralisações da execução do contrato somente podem ser 
determinadas pelo CONTRATANTE no seu interesse, e os documentos que as formalizam 
servirão como fundamento para a readequação/alteração dos prazos pactuados.  
 
Parágrafo Quarto 
 
Ficando a CONTRATADA temporariamente impossibilitada, total ou parcialmente, de 
cumprir seus deveres e responsabilidades relativos à execução da obra, deverá comunicar e 
justificar o fato por escrito para que o CONTRATANTE avalie e tome as providências 
cabíveis. Os atrasos provenientes de greves ocorridas na CONTRATADA ou atrasos por parte 
de suas eventuais subcontratadas não poderão ser alegados como justificativa.  
  
Parágrafo Quinto 
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O CONTRATANTE se reserva o direito de contratar a execução da obra com outra empresa, 
desde que rescindido o presente contrato e respeitadas as condições da licitação, não cabendo 
direito à CONTRATADA de formular qualquer reivindicação, pleito ou reclamação. 
 
CLÁUSULA QUINTA - DA VIGÊNCIA  
 
O prazo de vigência do presente Contrato é de 730 (setecentos e trinta) dias, contados da data 
da assinatura do Contrato de Empreitada.  
 
CLÁUSULA SEXTA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
 
A CONTRATADA se obriga a:  
 
a) confecção e colocação de placas de obra, conforme modelo; 
b) as placas devem ser afixadas em local visível, preferencialmente no acesso principal do 
empreendimento ou voltadas para a via que favoreça a melhor visualização, devendo ser 
mantidas em bom estado de conservação, inclusive quanto à integridade do padrão das cores, 
durante o período de exercício da obra, substituindo-as ou recuperando-as  quando verificado 
o seu desgaste, precariedade ou, ainda, por solicitação do PARANACIDADE; 
c) assegurar a execução do objeto deste Contrato, a proteção e a conservação dos serviços 
executados bem como, respeitar rigorosamente as recomendações da ABNT; 
d) notificar a fiscalização, no mínimo, com 48 (quarenta e oito) horas de antecedência, da 
concretagem dos elementos armados da estrutura, da remoção de qualquer forma de concreto 
e, quando for o caso, do início dos testes de operação das instalações elétricas e hidráulicas; 
e) manter, em todos os locais de serviços, um seguro sistema de sinalização e segurança, 
principalmente em vias públicas, de acordo com as normas de segurança do trabalho; 
f) dar ciência à fiscalização da ocorrência de qualquer fato ou condição que possa atrasar ou 
impedir a conclusão do objeto deste Contrato; 
g) manter no local da execução do objeto deste Contrato, devidamente atualizado, Livro 
Diário de Ocorrência; 
h) providenciar a matrícula do objeto deste Contrato no INSS; 
i) não manter em seu quadro de pessoal menores em horário noturno de trabalho ou em 
serviços perigosos ou insalubres, não manter, ainda, em qualquer trabalho, menores de 16 
(dezesseis) anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos; 
j) manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações 
assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação; 
k) fornecer em tempo hábil os materiais, veículos, máquinas e equipamentos; 
l) examinar completamente os projetos, as peças gráficas, as especificações técnicas, 
memoriais e todos os documentos, obtendo todas as informações necessárias sobre qualquer 
ponto duvidoso do objeto, se responsabilizando inteiramente pela apresentação da planilha de 
serviços para uma proposta de preços completa e satisfatória; 
m) respeitar rigorosamente as normas estabelecidas nas especificações técnicas que integram 
o edital, bem como garantir a qualidade de todos os materiais e serviços executados, em 
conformidade com as normas e especificações do DNIT, por meio da relação de ensaios 
necessários, já previstos no orçamento, firmando a respectiva Declaração de Realização de 
Ensaios emitida pela CONTRATANTE. 
n) apresentar, antes do início dos serviços o projeto de massa asfáltica (traço), baseado pelo 
Método Marshall, de todas as misturas das camadas do revestimento asfáltico, produzidas em 
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conformidade com as especificações do DER-PR e/ou DNIT, atendendo as condições 
indicadas no projeto, com as devidas adaptações inerentes a disponibilidade de materiais na 
região. 
o) participar e firmar a ata da reunião de partida, conforme estabelece o parágrafo único da 
cláusula sétima; e  
p) elaborar, para apresentação e aprovação na reunião de partida, o cronograma físico de 
execução. 
q) providenciar a imediata baixa da ART ou RRT, em caso de rescisão contratual. 
 
Parágrafo Primeiro 
 
O cronograma físico de execução deverá ser elaborado na modalidade GANTT e respectiva 
rede de precedências na modalidade PERT-CPM. A CONTRATADA adotará como 
referência o cronograma físico-financeiro apresentado na licitação para elaboração do 
cronograma de execução, no qual constará a sequência de todas as tarefas, os seus prazos de 
execução e respectivas datas de início e término.   
 
Parágrafo Segundo 
 
A CONTRATADA é responsável pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e 
comerciais resultantes da execução do contrato. No caso da propositura de qualquer demanda 
judicial em decorrência do presente contrato, a CONTRATADA compromete-se a assumir a 
integralidade da responsabilidade e de eventual pagamento, isentando o CONTRATANTE e a 
Administração Pública de qualquer ônus, sob pena de incorrer em descumprimento de 
obrigação contratual e sujeitar-se à aplicação das penalidades cabíveis.  

 

Parágrafo Terceiro  
 
As notificações referidas nesta cláusula deverão ser realizadas por escrito e direcionadas ao 
gestor, fiscal e supervisor (PARANACIDADE) do contrato.  
 
Parágrafo Quarto 
 
As despesas referentes ao consumo de água e energia, durante a execução do objeto, são de 
inteira responsabilidade da contratada. 
 
Parágrafo Quinto 
 
A CONTRATADA é obrigada a efetuar e entregar no prazo o resultado dos testes solicitados 
pelo CONTRATANTE. As despesas com a execução dos testes são de inteira 
responsabilidade da CONTRATADA. 
 
Parágrafo Sexto 
 
Durante a execução da obra, todo o consumo de material das misturas será reavaliado através 
de ensaios. Os serviços somente serão aceitos e medidos se forem executados dentro da 
margem de tolerância, conforme especificações do DER-PR e/ou DNIT. 
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Parágrafo Sétimo 
 
O consumo dos materiais aferidos através de ensaios, quando executados a menor do que os 
quantitativos contratados, desde que aceitos tecnicamente pela fiscalização, serão glosados e 
descontados nas medições. Consumos acima dos quantitativos contratados só serão aceitos se 
forem previstos e aprovados pelo Município e PARANACIDADE, antes da execução. 
 
CLÁUSULA SÉTIMA - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE 
 
O CONTRATANTE se obriga a: 
 
a) fornecer todos os documentos e informações necessárias para a total e completa execução 
do objeto do presente Contrato; 
b) efetuar a previsão orçamentária dos recursos e encaminhar ao PARANACIDADE a Nota 
Fiscal emitida pela CONTRATADA, devidamente empenhada, bem como os ensaios de 
controle tecnológicos, quando realizados; 
c) emitir, a cada ensaio, a respectiva Declaração de Realização de Ensaios;  
d) efetuar os pagamentos devidos à CONTRATADA, na forma estabelecida neste Contrato; 
e) garantir à CONTRATADA acesso à documentação técnica necessária para a execução do 
objeto do presente Contrato;  
f) garantir à CONTRATADA acesso às suas instalações.  
g) organizar e participar de reunião de partida firmando a respectiva ata. 
h) providenciar, no caso de rescisão do contrato, o termo de compatibilidade físico financeiro. 
 
Parágrafo Único 
 
Na data da assinatura do contrato será realizada a reunião de partida, na qual estarão presentes 
representantes da CONTRATANTE e CONTRATADA, dentre eles, necessariamente, o fiscal 
e responsável pelo objeto contratado, bem como, supervisor do PARANACIDADE. Nessa 
oportunidade deverão ser tratadas as especificidades do objeto contratado, esclarecendo suas 
características gerais, implantação, cronograma físico financeiro, proceder-se-á a abertura do 
“Diário de Obra” e aprovar-se-á o cronograma físico de execução. Ademais, ressaltar-se-ão as 
normas relativas às medições, condições de pagamento e obrigações da CONTRATADA.  
 
CLÁUSULA OITAVA - DA FORMA DE PAGAMENTO 
 
O pagamento dos serviços será efetuado em moeda brasileira corrente, até 05 (cinco) dias 
úteis, após recepção do recurso financeiro pelo Município, desde que haja a apresentação 
correta de cada fatura dos serviços executados e documentos pertinentes, devidamente 
protocolados, cumpridas às cláusulas contratuais e obedecidas às condições para liberação das 
parcelas. O faturamento deverá ser protocolado, em 01 (uma) via, no protocolo geral na sede 
do licitador e deverá ser apresentado, conforme segue, de modo a padronizar condições e 
forma de apresentação: 
 
a) nota fiscal/fatura, com discriminação resumida dos serviços executados, número da 
licitação, número do contrato, discriminação dos impostos e encargos que serão retidos pelo 
Município e incidentes sobre o objeto contratado, e outros dados que julgar convenientes, não 
apresentar rasura e/ou entrelinhas e ser certificada pelo Responsável Técnico; 
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b) cópia da guia de recolhimento da Previdência Social – GPS do(s) mês(s) de execução por 
obra(s), devidamente quitada(s), de conformidade com o relatório do SEFIP/GFIP com as 
folhas detalhadas e resumidas da obra contratada, bem como comprovante(s) de transmissão 
do(s) arquivo(s) para a Caixa Econômica Federal, e cópia(s) da(s) guia(s) de recolhimento do 
Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS do(s) último(s) recolhimento(s) devido(s), 
devidamente quitada(s), de conformidade com o demonstrativo de dados referentes ao 
FGTS/INSS, exclusivo da obra contratada; 
 

b.1) deverão ser apresentados os comprovantes de recolhimento de INSS e FGTS da obra 
contratada, devidos em todos os meses, contados entre a data de assinatura do contrato e o 
primeiro pagamento e entre um pagamento e outro, e não apenas o comprovante do último 
recolhimento realizado. 

 
c) prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho – Certidão 
Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT; 
 
d) cópia da folha de pagamento dos empregados da obra contratada; 
 
e) a liberação da primeira parcela fica condicionada à apresentação: 
 e.1) da ART pela CONTRATADA; 

e.2) comprovação de abertura da matrícula CEI/CNO junto à Receita Federal, com os 
dados conforme contrato;  

 e.3) da quitação junto ao FGTS/CEF, por meio do CRS. 
 
f) a liberação da última parcela fica condicionada à apresentação: 

f.1) da certidão negativa de débitos, expedida pela Receita Federal, referente ao objeto 
contratado concluído (em caso de obra civil a CND deverá conter a metragem da obra 
conforme projeto/área de reforma/área de acréscimo/área nova); 
f.2) do Termo de Recebimento Provisório;  
f.3) de comprovante, nos casos previstos, de ligações definitivas de água e energia elétrica. 
As despesas referentes ao consumo de água e energia, durante a execução do objeto, são de 
inteira responsabilidade da CONTRATADA; 
f.4) quando necessário, do AS BUILT da obra. 

 
g) no mês em que ocorrer entrega de produtos ou subprodutos de madeira, sob pena de não 
serem medidos e pagos os serviços realizados, e sem prejuízo das penalidades previstas neste 
Edital, deverão ser entregues os seguintes documentos: 

g.1) original(is) ou cópia(s) autêntica(s) da(s) Nota(s) Fiscal(is) de aquisição dos referidos 
materiais; 
g.2) declaração de fornecimento de produtos e subprodutos de madeira de origem exótica 
ou de origem nativa de procedência legal (Modelo n. ° 11) em anexo; 
g.3) original da primeira via da ATPF – Autorização de Transporte de Produtos Florestais, 
expedida pelo Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis 
– IBAMA; 
g.4) comprovante do Cadastro Técnico Federal do Instituto Brasileiro de Meio Ambiente 
e dos Recursos Naturais Renováveis – IBAMA, do fornecedor de produtos ou 
subprodutos de madeira de origem nativa. 
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h) acompanhado de Declaração de Realização de Ensaios – firmado pelo CONTRATANTE e 
pelo responsável da CONTRATADA –, quando o faturamento ocorrer após a realização de 
ensaio.  
 
Parágrafo Primeiro 
 
O faturamento deverá ser efetuado em nome do Município de Francisco Beltrão - PR – CNPJ 
n. º 77.816.510/0001-66. 
 
Parágrafo Segundo 
 

Caso a liberação do pagamento não ocorra em até 15 (quinze) dias após a apresentação correta 
da fatura e recepção do recurso financeiro pelo CONTRATANTE, este incorrerá em multa, no 
montante de 2,0 % (dois por cento) ao mês do valor da fatura, limitado a 90 (noventa) dias. 

 
Parágrafo Terceiro 
 
O reajustamento dos preços será concedido quando transcorrer o prazo de 12 (doze) meses da 
data da apresentação da proposta, mediante a aplicação do índice INCC DI/FGV, sobre o 
saldo remanescente dos serviços, devendo ser aplicado a fórmula a seguir:  
 
SR = S ( I12 / I0 )  
 
R = SR – S  
 
I12 = índice INCC-DI/FGV do 12º mês após proposta.  
 
I0 = índice INCC-DI/FGV do mês da proposta.  
 
S = saldo de contrato após medição referente ao 12º mês da proposta.  
 
SR = saldo reajustado  
 
R = valor do reajuste 
 
Parágrafo Quarto 
 
A última medição, e respectivo pagamento, deverá corresponder, no mínimo, à 10% (dez por 
cento) do valor total do contrato, para tanto a penúltima medição deverá ser realizada de 
maneira a reservar o percentual mínimo para a última medição.  
 
CLÁUSULA NONA - DA GARANTIA DE EXECUÇÃO E GARANTIA ADICIONAL 
 
O valor da garantia de execução será obtido pela aplicação de 5 % (cinco por cento) sobre o 
valor contratual, acrescido da garantia adicional, se houver.  
 
Parágrafo Primeiro 
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A proponente vencedora deverá, quando da assinatura do termo de contrato de empreitada, 
sob pena de decair o direito de contratação, apresentar comprovação da formalização da 
garantia de execução e da garantia adicional, se houver. 
 
Parágrafo Segundo 
 
Se ocorrer majoração do valor contratual o valor da garantia de execução será acrescido pela 
aplicação de 5% (cinco por cento) sobre o valor contratual majorado. No caso de redução do 
valor contratual, poderá a contratada ajustar o valor da garantia de execução, se assim o 
desejar. Se ocorrer a prorrogação dos prazos contratuais deverá ser providenciada a renovação 
da garantia contemplando o novo período. 
 
Parágrafo Terceiro 
 
A devolução da garantia de execução e da garantia adicional, quando for o caso, ou o valor 
que dela restar, dar-se-á mediante a apresentação de: 
 
a) aceitação pelo CONTRATANTE do objeto contratado e o termo de recebimento definitivo; 
b) certidão negativa de débitos, expedida pela Receita Federal, referente ao objeto contratado 
concluído; 
c) comprovantes, nos casos previstos, de ligações definitivas de água e/ou energia elétrica.  
 
Parágrafo Quarto 
 
Nos casos previstos na Cláusula Vigésima Primeira - Rescisão do Contrato, a garantia de 
execução e a garantia adicional, se houver, não serão devolvidas, sendo, então, apropriadas 
pelo CONTRATANTE a título de indenização/multa. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA - DA FISCALIZAÇÃO, GESTÃO E SUPERVISÃO DO 
CONTRATO 
 
O fiscal e gestor do contrato serão indicados pelo CONTRATANTE, dentre engenheiros e/ou 
arquitetos e servidor, respectivamente, ambos capacitados para exercerem essas funções. 
 
Parágrafo Primeiro  
 
Caberá a gestão do contrato à/ao Sr. (a) JOSÉ CLAUDIMAR BORGES, inscrito no CPF/MF 
sob o nº 762.043.089-04 e portador do RG nº 5.285.238-2, Secretário Municipal de Viação e 
Obras, a quem compete as ações necessárias ao fiel cumprimento das condições estipuladas 
neste contrato e ainda: 
a) propor ao órgão competente a aplicação das penalidades previstas neste contrato e na 
legislação aplicável, no caso de constatar irregularidade cometida pela CONTRATADA; 
b) receber do fiscal as informações e documentos pertinentes à execução do objeto contratado; 
c) manter controles adequados e efetivos do presente contrato, do qual constarão todas as 
ocorrências relacionadas com a execução, com base nas informações e relatórios apresentados 
pela fiscalização; 
d) propor medidas que melhorem a execução do contrato. 
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Parágrafo Segundo 
 
Caberá ao fiscal do contrato, Sr. (a) ANDRESSA THAIS NESI, engenheira civil, inscrita no 
CREA/PR sob o nº 171.433-D, e ao fiscal substituto Sr. (a) RAFAEL DAL ZOTTO 
engenheiro civil, inscrito no CREA-PR sob o nº 179.118/D, o acompanhamento da execução 
do objeto da presente contratação, informando ao gestor do contrato todas as ocorrências, em 
especial as que possam prejudicar o bom andamento da execução contratual. Além disso, a 
fiscalização procederá, mensalmente, a contar da formalização deste Contrato, à medição 
baseada nos serviços executados, elaborará o boletim de medição, verificará o andamento 
físico dos serviços e comparará com o estabelecido no cronograma físico-financeiro e 
cronograma de execução aprovado, para que se permita a elaboração do processo de 
faturamento. Caso os serviços executados não correspondam ao estabelecido no cronograma 
físico-financeiro, será registrada a situação, inclusive para fins de aplicação das penalidades 
previstas, se for o caso. 
Ocorrendo a substituição do fiscal, este deverá providenciar a imediata baixa da ART ou 
RRT. 
 
Parágrafo Terceiro 
 
Ao PARANACIDADE caberá a supervisão do contrato, podendo adotar ações necessárias ao 
fiel cumprimento das condições estipuladas, inclusive notificar o fiscal e/ou gestor, nos 
seguintes casos: 
 
a) quando houver omissão no cumprimento de suas obrigações; 
b) quando verificar problemas na execução dos serviços contratados, sem que a fiscalização 
e/ou gestão tenham tomado providências;  
c) quando houver alteração pela CONTRATADA do projeto executivo, sem consulta prévia e 

anuência da Supervisão do PARANACIDADE. 
 
Parágrafo Quarto 
 
A CONTRATADA deverá permitir e colaborar para que funcionários, especialistas e demais 
peritos enviados pelo CONTRATANTE: 
a) inspecionem a qualquer tempo a execução do objeto contratado; 
b) examinem os registros e documentos que considerarem necessários conferir. 
 
Parágrafo Quinto 
 
A contratada deverá manter no local da obra um preposto aceito pelo CONTRATANTE para 
representá-la na execução do contrato. 
 
Parágrafo Sexto 
 
A CONTRATADA deve manter no canteiro de obra um projeto completo e cópia das 
especificações técnicas, memoriais, cronograma físico-financeiro, planilha de serviços, 
Boletim Diário de Ocorrências – BDO, o qual, diariamente, deverá ser preenchido e rubricado 
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pelo encarregado da CONTRATADA e pela fiscalização, e deverão ficar reservados para o 
manuseio da fiscalização. 
 
Parágrafo Sétimo 
 
A execução de serviços aos domingos e feriados somente será permitida com autorização 
prévia da fiscalização. 
 
Parágrafo Oitavo 
 
A fiscalização de que trata esta cláusula não exclui nem reduz a responsabilidade da 
CONTRATADA pelos danos causados ao CONTRATANTE ou a terceiros, resultantes de 
ação ou omissão culposa ou dolosa de quaisquer de seus empregados ou prepostos.  
 
Parágrafo Nono 
 
A ação ou omissão, total ou parcial, da fiscalização do CONTRATANTE não elide nem 
diminui a responsabilidade da CONTRATADA quanto ao cumprimento das obrigações 
pactuadas entre as partes, responsabilizando-se esta quanto a quaisquer irregularidades 
resultantes de imperfeições técnicas ou emprego de material inadequado ou de qualidade 
inferior, as quais não implicarão corresponsabilidade do CONTRATANTE ou do servidor 
designado para a fiscalização.  
 
Parágrafo Décimo 
 
Ao CONTRATANTE não caberá qualquer ônus pela rejeição dos serviços considerados 
inadequados pelo fiscal. Qualquer serviço, material e/ou componente ou parte do mesmo, que 
apresente defeitos, vícios ou incorreções, enquanto perdurar a vigência da garantia previsto no 
ordenamento jurídico, deverá ser prontamente refeito, corrigido, removido, reconstruído e/ou 
substituído pela CONTRATADA, livre de quaisquer ônus financeiro para o 
CONTRATANTE.   
 
Parágrafo Décimo Primeiro 
 
Entende-se por defeito, vício ou incorreção oculta aquele resultante da má execução ou má 
qualidade de materiais empregados e/ou da aplicação de material em desacordo com as 
normas e/ou prescrições da ABNT, especificações e/ou memoriais, não se referindo aos 
defeitos devidos ao desgaste normal de uso. Correrão por conta da CONTRATADA as 
despesas relacionadas com a correção, remoção e/ou substituição do material rejeitado. 
 
Parágrafo Décimo Segundo 
 
A CONTRATADA é obrigada a efetuar e entregar no prazo o resultado dos testes solicitados 
pelo CONTRATANTE. As despesas com a execução dos testes são de inteira 
responsabilidade da CONTRATADA, nos termos do parágrafo quinto da cláusula sexta. 
 
Parágrafo Décimo Terceiro  
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A fiscalização e a CONTRATADA podem solicitar reuniões de gerenciamento. A finalidade 
será revisar o cronograma dos serviços remanescentes e discutir os problemas potenciais. 
 
Parágrafo Décimo Quarto 
 
Toda a comunicação entre as partes deverá ser feita por escrito. A notificação tornar-se-á 
efetiva após o seu recebimento. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA- DAS OBRAS PROVISÓRIAS 
 
A CONTRATADA deve submeter os desenhos, especificações técnicas e memoriais 
propostos para as obras provisórias que se façam necessárias à fiscalização, que deverá 
aprová-los caso estejam adequados ao objeto deste Contrato. 
 
Parágrafo Primeiro 
 
A CONTRATADA é responsável pelo projeto das obras provisórias. 
 
Parágrafo Segundo 
 
A aprovação pela fiscalização não altera as responsabilidades da CONTRATADA pelo 
projeto de obras provisórias. 
 
Parágrafo Terceiro  
 
A CONTRATADA deve obter a aprovação dos órgãos competentes para o seu projeto de 
obras provisórias. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DOS SERVIÇOS NÃO PREVISTOS 
 
Por determinação do CONTRATANTE, a CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas 
mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões quantitativos que se fizer(em) na 
obra, nos limites autorizados em lei. 
 
Parágrafo Primeiro 
 
A supressão de serviços resultantes de acordo celebrado expressamente entre o 
CONTRATANTE e a CONTRATADA poderá ultrapassar o limite estabelecido no parágrafo 
anterior. 
 
Parágrafo Segundo 
 
Se no Contrato não tiverem sido contemplados preços unitários, esses serão fixados mediante 
acordo entre as partes, utilizando-se como parâmetro tabelas oficiais, respeitados os limites 
estabelecidos no caput desta Cláusula. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DOS MATERIAIS, VEÍCULOS, MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS 
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Os materiais, veículos, máquinas e equipamentos a serem empregados nos serviços 
decorrentes deste Contrato serão fornecidos pela CONTRATADA e serão de primeira 
qualidade, cabendo ao CONTRATANTE, por intermédio da fiscalização, impedir o emprego 
daqueles que julgar impróprios. 
 
Parágrafo Único 
 
Sempre que dos documentos de licitação não constarem características determinadas em 
referência à mão-de-obra, materiais, artigos e equipamentos, entender-se-á que os mesmos 
devem ser novos, da melhor qualidade em suas respectivas espécies, de acordo com a 
finalidade a que se destinam. No caso em que materiais, artigos e equipamentos são 
mencionados nas especificações técnicas e/ou memoriais como “similar” a qualquer padrão 
especial, o CONTRATANTE decidirá sobre a questão da similaridade. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DA SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO 
 
A CONTRATADA não será eximida de qualquer responsabilidade quanto à segurança 
individual e coletiva de seus trabalhadores, deverá fornecer a todos os trabalhadores o tipo 
adequado de equipamento de proteção individual – EPI, deverá treinar e tornar obrigatório o 
uso dos EPIs. 
 
Parágrafo Primeiro 
 
O equipamento de proteção individual fornecido ao empregado deverá, obrigatoriamente, 
conter a identificação da CONTRATADA. 
 
Parágrafo Segundo 
 
A CONTRATADA, em qualquer hipótese, não se eximirá da total responsabilidade quanto à 
negligência ou descumprimento da Consolidação das Leis do Trabalho, especialmente do 
capítulo “Da Segurança e da Medicina do Trabalho”, Portarias do Ministério do Trabalho e 
Emprego e Normas Regulamentadoras relativas à segurança e medicina do trabalho. 
 
Parágrafo Terceiro 
 
Deverão ser observadas pela CONTRATADA todas as condições de higiene e segurança 
necessárias à preservação da integridade física de seus empregados e aos materiais envolvidos 
na obra, de acordo com as Portarias do Ministério do Trabalho e Emprego e Normas 
Regulamentadoras relativas à segurança e medicina do trabalho. 
 
Parágrafo Quarto 
 
O CONTRATANTE atuará objetivando o total cumprimento das normas de segurança, 
estando autorizada a interditar serviços ou parte destes em caso do não cumprimento das 
exigências de lei. Se houver paralisações, estas não serão caracterizadas como justificativa por 
atraso na execução da obra. 
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Parágrafo Quinto 
 
Cabe à CONTRATADA solicitar ao CONTRATANTE a presença imediata do responsável 
pela fiscalização em caso de acidente (s) na obra, nos serviços e/ou nos bens de terceiros, para 
que seja providenciada a necessária perícia. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DA SEGURANÇA DA OBRA E DA 
RESPONSABILIDADE CIVIL DA CONTRATADA 
 
A CONTRATADA responderá pela solidez do objeto deste contrato, nos termos do Art. 618 
do Código Civil Brasileiro, bem como pelo bom andamento dos serviços, podendo o 
CONTRATANTE, por intermédio da fiscalização, impugná-los quando contrariarem a boa 
técnica ou desobedecerem aos projetos e/ou especificações técnicas e/ou memoriais. 
 
Parágrafo Primeiro 
 
A CONTRATADA deverá manter um perfeito sistema de sinalização e segurança em todos 
os locais de serviços, principalmente nos de trabalho em vias públicas, de acordo com as 
normas de segurança do trabalho. 
 
Parágrafo Segundo 
 
A CONTRATADA assumirá integral responsabilidade por danos causados ao 
CONTRATANTE ou a terceiros decorrentes da execução dos serviços ora contratados, 
inclusive acidentes, mortes, perdas ou destruições parciais ou totais, isentando o 
CONTRATANTE de todas as reclamações que possam surgir com relação ao presente 
Contrato.    
 
Parágrafo Terceiro 
 
Caso a CONTRATANTE seja acionada judicial ou administrativamente, inclusive 
reclamações trabalhistas, por qualquer ato decorrente do presente contrato, a CONTRATADA 
assumirá para si a responsabilidade por toda e qualquer eventual condenação, isentando a 
CONTRATANTE de quaisquer obrigações. 
 
Parágrafo Quarto 
 
A intenção das partes, aqui manifestada expressamente, é a de que a CONTRATADA assuma 
e se responsabilize direta e integralmente pela plena e total realização dos serviços 
contratados, sob pena de incorrer em descumprimento de obrigação contratual e sujeitar-se à 
aplicação das penalidades cabíveis. 
 
Parágrafo Quinto 

A CONTRATADA responde, exclusiva e diretamente, por todo e qualquer ato ilícito 
praticado por seus prepostos que dele decorra a obrigação e/ou necessidade de ressarcimento 
de danos materiais ou morais (Art. 932, III, Código Civil), não podendo a CONTRATANTE 
ser responsabilizada por eles a nenhum título. 
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CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DO RECEBIMENTO DOS SERVIÇOS 
 
O objeto deste Contrato será recebido provisoriamente, em no máximo 15 (quinze) dias, após 
a comunicação ao CONTRATANTE da conclusão do objeto deste Contrato pela 
CONTRATADA, ficando esta responsável pelo bom funcionamento dos serviços executados 
até o seu recebimento definitivo, exceto por danos que sejam de responsabilidade do 
CONTRATANTE. A aceitação da obra pelo CONTRATANTE se dará quando não houver 
qualquer pendência por parte da CONTRATADA. 
 
Parágrafo Primeiro 
   
O recebimento definitivo do objeto deste Contrato deverá estar formalizado até 60 (sessenta) 
dias do recebimento provisório, mediante comissão especificamente designada pelo 
CONTRATANTE. Decorrido esse prazo, sem qualquer manifestação do Contratante, a(s) 
obra (s) será(ão) considerada(s) como recebida(s) definitivamente. 
 
Parágrafo Segundo 
 
O recebimento provisório ou definitivo não exclui a responsabilidade civil pela qualidade da 
obra, nem a ético-profissional pela perfeita execução do Contrato. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - DA CESSÃO DO CONTRATO E 
SUBCONTRATAÇÃO 
 
A CONTRATADA não poderá ceder o presente Contrato, no todo ou em parte, a nenhuma 
pessoa física ou jurídica, sem autorização prévia, por escrito, do CONTRATANTE. 
 
Parágrafo Primeiro 
 
Se a CONTRATADA ceder o presente Contrato, no todo ou em parte, a uma ou mais pessoas 
físicas ou jurídicas sem autorização prévia, por escrito do CONTRATANTE, deverá 
obrigatoriamente reassumir a execução da obra, no prazo máximo de 15 (quinze) dias, da data 
da notificação ou aplicação da multa, sem prejuízo de outras sanções contratuais. 
 
Parágrafo Segundo 
 
Se eventualmente for concedida a subcontratação no todo ou em parte pelo 
CONTRATANTE, não reduz nem elimina as responsabilidades e obrigações da 
CONTRATADA em decorrência deste Contrato, nem importará em estabelecer qualquer 
vínculo entre o CONTRATANTE e o subcontratado.  
 
CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - ANTICORRUPÇÃO 
 
As partes declaram conhecer as normas de prevenção à corrupção previstas na legislação 
brasileira, dentre elas, a Lei de Improbidade Administrativa (Lei Federal n.º 8.429/1992), a 
Lei Federal n.º 12.846/2013 e seus regulamentos, se comprometem que para a execução deste 
contrato nenhuma das partes poderá oferecer, dar ou se comprometer a dar, a quem quer que 
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seja, aceitar ou se comprometer a aceitar, de quem quer que seja, tanto por conta própria 
quanto por intermédio de outrem, qualquer pagamento, doação, compensação, vantagens 
financeiras ou benefícios indevidos de qualquer espécie, de modo fraudulento que constituam 
prática ilegal ou de corrupção, bem como de manipular ou fraudar o equilíbrio econômico 
financeiro do presente contrato, seja de forma direta ou indireta quanto ao objeto deste 
contrato, devendo garantir, ainda que seus prepostos, administradores e colaboradores ajam da 
mesma forma. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA NONA - DAS PENALIDADES 
 
À CONTRATADA quando não mantiver a proposta, falhar ou fraudar a execução do 
contrato, comportar-se de modo inidôneo, declarar falsamente ou cometer fraude fiscal, 
poderá ser aplicada, pela autoridade competente do CONTRATANTE e sem prejuízo da 
reparação dos danos a ele causados, as seguintes penalidades: 
a) advertência; 
b) multa de mora de 0,1% (zero vírgula, um por cento) ao dia, sobre o valor da parcela 
recebida por dia de atraso, limitado a 90 (noventa) dias. Após este prazo, este Termo será 
encaminhado para abertura de Processo Administrativo; 
c) multa compensatória, em caso de inadimplência parcial, de 5% (cinco por cento) sobre o 
valor da parcela inadimplida; 
d) multa compensatória, em caso de inadimplência total, de 10% (dez por cento) sobre o valor 
do contrato; 
e) suspensão do direito de licitar junto ao CONTRATANTE, pelo prazo que o Prefeito 
Municipal determinar, até no máximo 2 (dois) anos, nas seguintes hipóteses: 

e.1) recusar-se injustificadamente, após ser considerado adjudicatário, a assinar o contrato, 
aceitar ou retirar o instrumento equivalente, dentro do prazo estabelecido pela 
Administração; 
e.2) não mantiver sua proposta; 
e.3) abandonar a execução do contrato; 
e 4) incorrer em inexecução contratual. 

f) declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública 
Municipal, pelo prazo que o Prefeito Municipal determinar, até no máximo de 5 (cinco) anos, 
nas seguintes hipóteses: 

f.1) fizer declaração falsa na fase de habilitação;  
f.2) apresentar documento falso;  
f.3) frustrar ou fraudar, mediante ajuste, combinação ou qualquer outro expediente, o 
procedimento;  
f.4) afastar ou procurar afastar participante, por meio de violência, grave ameaça, fraude ou 
oferecimento de vantagens de qualquer tipo; ou 
f.5) agir de má fé na relação contratual, comprovada em procedimento específico; 
f.6) tenha sofrido condenação judicial definitiva por praticar, por meios dolosos, fraude 
fiscal no recolhimento de quaisquer tributos;  
f.7) demonstrar não possuir idoneidade para contratar com a Administração, em virtude de 
atos ilícitos praticados, em especial, infrações à ordem econômica;  
f.8) tenha sofrido condenação definitiva por ato de improbidade administrativa, na forma 
da Lei. 

 
Parágrafo Primeiro 
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As penalidades de Advertência, Suspensão Temporária e Declaração de Inidoneidade poderão 
ser aplicadas juntamente com as penalidades de multa, facultada a defesa prévia do 
CONTRATADO. 
 
Parágrafo Segundo  
 
Sendo a licitante penalizada e incorrendo multa, a respectiva importância será descontada do 
valor da garantia contratual. 
 
Parágrafo Terceiro  
 
Se a multa aplicada for superior ao valor da garantia prestada, além da perda desta, responderá 
o CONTRATADO pela sua diferença, que será descontada dos pagamentos eventualmente 
devidos pela Administração, ou cobradas judicialmente.  
 
Parágrafo Quarto 
 
As penalidades previstas não excluem a possibilidade de rescisão administrativa do Contrato.  
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA - DA APLICAÇÃO DAS PENALIDADES 
 
Quando forem verificadas situações, que ensejarem a aplicação das penalidades previstas na 
cláusula anterior, o CONTRATANTE dará início a procedimento administrativo para 
apuração dos fatos e, quando for o caso, imputação de penalidades, garantindo ao 
CONTRATADO o exercício do contraditório e da ampla defesa.  
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA - DA RESCISÃO 
 
O CONTRATANTE se reserva ao direito de rescindir o Contrato, independentemente de 
interpelação judicial, sem que à CONTRATADA caiba o direito de indenização de qualquer 
espécie, nos seguintes casos: 
 
a) quando a CONTRATADA falir, for dissolvida ou por superveniente incapacidade técnica; 
b) quando a CONTRATADA transferir, no todo ou em parte, o Contrato a quaisquer 
empresas ou consórcios de empresas sem a prévia e expressa anuência do CONTRATANTE; 
c) quando houver atraso dos serviços pelo prazo de 30 (trinta) dias por parte da 
CONTRATADA sem justificativa aceita pelo CONTRATANTE;  
d) quando houver inadimplência de cláusulas ou condições contratuais por parte da 
CONTRATADA e desobediência da determinação da fiscalização, e 
e) demais hipóteses mencionadas no Art. 78 da Lei 8.666/1993. 
 
Parágrafo Primeiro 
 
A rescisão do contrato, quando motivada por qualquer dos itens acima relacionados, implicará 
a apuração de perdas e danos, a perda da garantia de execução, sem embargos da aplicação 
das demais penalidades legais cabíveis. 
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Parágrafo Segundo 
 
Declarada a rescisão do contrato, que vigorará a partir da data da sua assinatura, a 
CONTRATADA se obriga, expressamente, a entregar o percentual executado e/ou o objeto 
deste contrato inteiramente desembaraçado, não criando dificuldades de qualquer natureza, 
devendo, obrigatoriamente, apresentar os documentos previstos na alínea “f” da Cláusula 
Oitava deste contrato. 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA - DA DOCUMENTAÇÃO CONTRATUAL 
 
Integram e completam o presente Contrato, para todos os fins de direito, obrigando as partes 
em todos os seus termos, os seguintes documentos cujos teores são de conhecimento da 
CONTRATADA: o instrumento convocatório, projetos, especificações técnicas, memoriais, 
proposta, planilha de serviços, cronograma físico-financeiro, anexos e pareceres que formam 
o processo. 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCEIRA - DOS CASOS OMISSOS 
 
Os casos omissos serão dirimidos de comum acordo entre as partes, com base na legislação 
em vigor e aplicáveis a espécie. 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA QUARTA - DAS ALTERAÇÕES 
 
Serão incorporadas a este Contrato, mediante TERMOS ADITIVOS, quaisquer alterações nos 
projetos, nas especificações técnicas, nos memoriais, nas quantidades, no prazo de execução 
ou nos valores, decorrentes das obrigações assumidas pela CONTRATADA, com anuência 
expressa e prévia do PARANACIDADE. 
 
Parágrafo único 
 
Para a prorrogação, tão somente, do prazo de vigência contratual, respeitados os preceitos da 
lei, não será necessária anuência prévia do PARANACIDADE. 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA QUINTA - DO CONHECIMENTO DAS PARTES 
 
Ao firmar este instrumento, declara a CONTRATADA ter plena ciência de seu conteúdo, bem 
como dos demais documentos a ele vinculados. 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA SEXTA - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
 
Havendo discrepância entre os valores indicados numericamente e por extenso, fica desde já 
acordado entre as partes contratantes que sempre prevalecerão aqueles mencionados por 
extenso. 
 
Parágrafo Único 
 
Deverá a CONTRATADA notificar à fiscalização e aguardar instruções sobre os 
procedimentos a serem seguidos, quando vier a ser descoberto qualquer objeto de valor 
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histórico ou valor significativo em qualquer parte do canteiro de obras e/ou local em que está 
sendo executado o objeto do presente contrato. 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA SÉTIMA - DO FORO 
 
As partes elegem o foro da Comarca de Francisco Beltrão, Estado do Paraná, para dirimir 
quaisquer dúvidas oriundas do presente Contrato, renunciando a qualquer outro, por mais 
privilegiado que seja. 
 
E assim, por estarem justos e contratados assinam o presente em duas vias de igual teor e 
forma, na presença das testemunhas abaixo. 
 
rancisco Beltrão, 10 de janeiro de 2022. 
 
  
CONTRATANTE                                                    CONTRATADA 
Cleber Fontana Luciano Daleffe 
 
Assinatura do Responsável  
CREA/CAU n° Lucas Henrique Cella  - CREA-PR 122.791/D 

 
 
Testemunhas:   
 
__________________________ 
RGAntonio Carlos Bonetti - RG nº 2.016.966-4/PR. 
 
 
__________________________ 
RGJosé Claudimar Borges -  RG nº 5.285.238-2. 
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ANEXO 01 DO CONTRATO  

 
ENSAIOS E DECLARAÇÃO  

 
PAVIMENTAÇÕES COM BLOCOS DE CONCRETO, PAVER, LAJOTAS E BLOKRET. 

 
ENSAIOS NECESSÁRIOS 

 
1) Terraplenagem (quando houver) 

 
- Determinação da massa específica aparente “in situ”, com emprego do frasco de areia (Grau de 
Compactação) – Norma DNER-ME 092/94 - mínimo 1 ensaio a cada 100 m de pista. 
 

2) Reforço do Subleito (quando houver) 
 
- Determinação da massa específica aparente “in situ”, com emprego do frasco de areia (Grau de 
Compactação) – Norma DNER-ME 092/94 - mínimo 1 ensaio a cada 100 m de pista. 
 

3) Regularização e Compactação do Subleito (quando houver) 
 
- Determinação da massa específica aparente “in situ”, com emprego do frasco de areia (Grau de 
Compactação) – Norma DNER-ME 092/94 - mínimo 1 ensaio a cada 100 m de pista. 
 

4) Sub-base e Base (quando houver) 
 
- Análise Granulométrica dos Agregados – Norma DNER-ME 083/98 – mínimo 1 ensaio a cada 
100 m de pista; 
 
- Determinação da massa específica aparente “in situ”, com emprego do frasco de areia (Grau de 
Compactação) – Norma DNER-ME 052/94 ou 088/94 e Norma DNER-ME 092/94 (de acordo com 
a Norma DNIT 141/2010-ES) - mínimo 1 ensaio a cada 100 m de pista. 
 

5) Revestimento da Rua e Calçada / Passeio 
 
- Blocos de Concreto, Paver, Lajotas, Blokret, etc. 
   
A empresa fabricante deverá apresentar ensaios das peças de concreto realizados conforme Normas 
aceitas pelo Inmetro - ABNT–NBR 9781/2013. 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRÃO 

Declaração de Realização de Ensaios Tecnológicos 
 

Programa       
SAM        Lote       Medição nº       
SIT nº       

Empresa Contratada       
CNPJ             Nº Contrato Empreitada       
 
Valor do Contrato        
Valor Medido Acumulado       
Percentual Executado       
 
Nº da ART específica dos laudos       Data de recolhimento       
Profissional responsável       
CREA       
 
Serviços: 
 

(%) executado 

Terraplanagem:       
Reforço do Subleito:       
Regularização e compactação do subleito:       
Sub-base:       
Base:       
Revestimento:       

  

 
Declaro que foram realizados os ensaios tecnológicos na presente obra, conforme descrito no 
anexo I do contrato de empreitada, normas técnicas vigentes e ART, atestando que os resultados 
apresentados estão de acordo com o projeto, bem como a qualidade dos serviços realizados. O 
pagamento está apto a ser realizado. 
 
 
Declaro a veracidade desta informação prestada. 

 

Local                          data.       
 

  
____________________________________ 

Nome       
Formação        -  CREA/CAU        
Responsável pela Fiscalização da Obra 
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ANEXO 02 DO CONTRATO 
 

DECLARAÇÃO CONHECIMENTO DE PRÁTICAS PROIBIDAS 
  

DECLARAÇÃO 

 

CONSORCIO DALBA-TERRASANTA (nome da empresa), Localizada na Avenida Prefeito 
Moacir Julio Silvestre, nº 830, andar 1, sala 11, Centro, CEP 85.010-090, centro, na cidade de 
Guarapuava - PR(qualificação), por seu representante legal Sr.(a)Luciano Daleffe, declara que tem 
conhecimento e aceita a aplicação da POLÍTICA DO BANCO INTERAMERICANO DE 
DESENVOLVIMENTO SOBRE PRÁTICAS PROIBIDAS, abaixo descritas: 

 
Práticas Proibidas 
 
1.1. O Banco requer que todos os Mutuários (incluindo beneficiários de doações), Agências 
Executoras ou Agências Contratantes, bem como todas as empresas, entidades e pessoas físicas 
oferecendo propostas ou participando em um projeto financiado pelo Banco, incluindo, entre 
outros, solicitantes, fornecedores, empreiteiros, subempreiteiros, consultores e concessionários 
(incluindo seus respectivos funcionários, empregados e agentes) observem os mais altos padrões 
éticos, e denunciem ao Banco 1 todos os atos suspeitos de fraude ou corrupção sobre os quais 
tenham conhecimento ou venham a tomar conhecimento durante o processo de seleção, 
negociação ou execução de um contrato.  Fraude e corrupção estão proibidas. Fraude e corrupção 
incluem os seguintes atos: (a) prática corrupta; (b) prática fraudulenta; (c) prática coercitiva e (d) 
prática colusiva.  As definições a seguir relacionadas correspondem aos tipos mais comuns de 
fraude e corrupção, mas não são exaustivas.  Por esta razão, o Banco também deverá tomará 
medidas caso ocorram ações ou alegações similares envolvendo supostos atos de fraude ou 
corrupção, ainda que não estejam relacionados na lista a seguir. O Banco aplicará em todos os 
casos os procedimentos referidos no parágrafo (c) abaixo. 
 
(a) Para fins de cumprimento dessa política, o Banco define os termos indicados a seguir:  
(i) uma prática corrupta consiste em oferecer, dar, receber ou solicitar, direta ou indiretamente, 
qualquer coisa de valor para influenciar as ações de outra parte; 
(ii) uma prática fraudulenta é qualquer ato ou omissão, incluindo uma declaração falsa que engane 
ou tente enganar uma parte para obter benefício financeiro ou de outra natureza ou para evitar uma 
obrigação; 
(iii) uma prática coercitiva consiste em prejudicar ou causar dano ou na ameaça de prejudicar ou 
de causar dano, direta ou indiretamente, a qualquer parte ou propriedade da parte para influenciar 
indevidamente as ações de uma parte; 
(iv) uma prática colusiva é um acordo entre duas ou mais partes efetuado com o intuito de 
alcançar um propósito impróprio, incluindo influenciar impropriamente as ações de outra parte;  
(v) uma prática obstrutiva consiste em: 
(aa) destruir, falsificar, alterar ou ocultar deliberadamente uma evidência significativa para a 
investigação ou prestar declarações falsas aos investigadores com o fim de obstruir materialmente 
uma investigação do Grupo do Banco sobre denúncias de uma prática corrupta, fraudulenta, 

                                                           
1. No site do Banco (www.iadb.org/integrity) pode-se encontrar informações sobre como denunciar supostas Práticas Proibidas, 
as normas aplicáveis ao processo de investigação e sanção e o acordo que rege o reconhecimento recíproco de sanções entre 
instituições financeiras internacionais. 
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coercitiva ou colusiva; e/ou ameaçar, assediar ou intimidar qualquer parte para impedir a 
divulgação de seu conhecimento de assuntos que são importantes para a investigação ou a 
continuação da investigação,  
(bb) todo ato que vise a impedir materialmente o exercício de inspeção do Grupo BID e dos 
direitos de auditoria previstos no parágrafo 1.1(f) a seguir. 
 
(b) Se, em conformidade com os procedimentos de sanções do Banco, for determinado que em 
qualquer estágio da aquisição ou da execução de um contrato qualquer empresa, entidade ou 
pessoa física atuando como licitante ou participando de uma atividade financiada pelo Banco, 
incluindo, entre outros, solicitantes, licitantes, fornecedores, empreiteiros, consultores, pessoal, 
subempreiteiros, subconsultores, prestadores de serviços, concessionárias, Mutuários (incluindo os 
Beneficiários de doações), Agências Executoras ou Agências Contratantes (incluindo seus 
respectivos funcionários, empregados e agentes, quer sejam suas atribuições expressas ou 
implícitas), estiver envolvida em uma Prática Proibida em qualquer etapa da adjudicação ou 
execução de um contrato, o Banco poderá: 
(i) não financiar nenhuma proposta de adjudicação de um contrato para obras, bens e serviços 
relacionados financiados pelo Banco; 
(ii) suspender os desembolsos da operação se for determinado, em qualquer etapa, que um 
empregado, agente ou representante do Mutuário, do Órgão Executor ou da Agência Contratante 
estiver envolvido em uma Prática Proibida; 
(iii) declarar uma aquisição viciada e cancelar e/ou declarar vencido antecipadamente o 
pagamento de parte de um empréstimo ou doação relacionada inequivocamente com um contrato, 
se houver evidências de que o representante do Mutuário ou Beneficiário de uma doação não 
tomou as medidas corretivas adequadas (incluindo, entre outras medidas, a notificação adequada 
ao Banco após tomar conhecimento da Prática Proibida) dentro de um período que o Banco 
considere razoável; 
(iv) emitir advertência à empresa, entidade ou pessoa física com uma carta formal censurando sua 
conduta; 
(v) declarar que uma empresa, entidade ou pessoa física é inelegível, permanentemente ou por um 
período determinado, para: (i) adjudicação de contratos ou participação em atividades financiadas 
pelo Banco; e (ii) designação 2 como subconsultor, subempreiteiro ou fornecedor de bens ou 
serviços por outra empresa elegível a qual tenha sido adjudicado um contrato para executar 
atividades financiadas pelo Banco;  
(vi) encaminhar o assunto às autoridades competentes encarregadas de fazer cumprir a lei; e/ou; 
(vii) impor outras sanções que julgar apropriadas às circunstâncias do caso, inclusive multas que 
representem para o Banco um reembolso dos custos referentes às investigações e ao processo.  
Essas sanções podem ser impostas adicionalmente ou em substituição às sanções acima referidas. 
(c) O disposto nos parágrafos 1.1 (b) (i) e (ii) se aplicará também nos casos em que as partes 
tenham sido temporariamente declaradas inelegíveis para a adjudicação de novos contratos, na 
pendência da adoção de uma decisão definitiva em um processo de sanção ou qualquer outra 
resolução; 
(d) A imposição de qualquer medida que seja tomada pelo Banco conforme as disposições 
anteriormente referidas será de caráter público; 
(e) Além disso, qualquer empresa, entidade ou pessoa física atuando como licitante ou 
participando de uma atividade financiada pelo Banco, incluindo, entre outros, solicitantes, 
licitantes, fornecedores de bens, empreiteiros, consultores, pessoal, subempreiteiros, 
subconsultores, prestadores de serviços, concessionárias, Mutuários (incluindo os Beneficiários de 

                                                           
2. Um subconsultor, subcontratado, fornecedor ou executor de serviços designado (utilizam-se diferentes nomes dependendo do 
documento de licitação) é aquele que cumpre uma das seguintes condições: (i) foi incluído pelo concorrente na sua proposta ou 
solicitação de pré-qualificação devido ao mesmo possuir experiência e conhecimentos específicos e essenciais que permitam no 
cumprir com os requisitos de qualificação da referida licitação; ou (ii) foi designado pelo Mutuário.   
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doações), Agências Executoras ou Agências Contratantes (incluindo seus respectivos 
funcionários, empregados e representantes, quer suas atribuições sejam expressas ou implícitas), 
poderá ser sujeita a sanções, em conformidade com o disposto nos acordos que o Banco tenha 
celebrado com outra instituição financeira internacional com respeito ao reconhecimento recíproco 
de decisões de inelegibilidade.  Para fins do disposto neste parágrafo, o termo “sanção” refere-se a 
toda inelegibilidade permanente, imposição de condições para a participação em futuros contratos 
ou adoção pública de medidas em resposta a uma contravenção às regras vigentes de uma IFI 
aplicável à resolução de denúncias de Práticas Proibidas; 
(f) O Banco exige que os solicitantes, concorrentes, fornecedores e seus agentes, empreiteiros, 
consultores, pessoal, subempreiteiros, prestadores de serviços e concessionárias permitam que o 
Banco revise quaisquer contas, registros e outros documentos relativos à apresentação de 
propostas e a execução do contrato e os submeta a uma auditoria por auditores designados pelo 
Banco.  Solicitantes, concorrentes, fornecedores de bens e seus agentes, empreiteiros, consultores, 
pessoal, subempreiteiros, subconsultores, prestadores de serviços e concessionárias deverão 
prestar plena assistência ao Banco em sua investigação. O Banco requer ainda que todos os 
solicitantes, concorrentes, fornecedores de bens e seus agentes, empreiteiros, consultores, pessoal, 
subempreiteiros, subconsultores, prestadores de serviços e concessionárias: (i) mantenham todos 
os documentos e registros referentes às atividades financiadas pelo Banco por um período de sete 
(7) anos após a conclusão do trabalho contemplado no respectivo contrato; e (ii) forneçam 
qualquer documento necessário à investigação de denúncias de Práticas Proibidas e assegurem-se 
de que os empregados ou representantes dos solicitantes, concorrentes, fornecedores de bens e 
seus representantes, empreiteiros, consultores, pessoal, subempreiteiros, subconsultores, 
prestadores de serviços e concessionárias que tenham conhecimento das atividades financiadas 
pelo Banco estejam disponíveis para responder às consultas relacionadas com a investigação 
provenientes de pessoal do Banco ou de qualquer investigador, agente, auditor ou consultor 
devidamente designado.  Caso o solicitante, concorrente, fornecedor e seu agente, empreiteiro, 
consultor, pessoal, subempreiteiro, subconsultor, prestador de serviços ou concessionária se negue 
a cooperar ou descumpra o exigido pelo Banco, ou de qualquer outra forma crie obstáculos à 
investigação por parte do Banco, o Banco, a seu critério, poderá tomar medidas apropriadas contra 
o solicitante, concorrente, fornecedor e seu agente, empreiteiro, consultor, pessoal, 
subempreiteiro, subconsultor, prestador de serviços ou concessionária; e 
(g) Se um Mutuário fizer aquisições de bens, obras, serviços que forem ou não de consultoria 
diretamente de uma agência especializada, todas as disposições da Seção 5 relativas às sanções e 
Práticas Proibidas serão aplicadas integralmente aos solicitantes, concorrentes, fornecedores e seus 
representantes, empreiteiros, consultores, pessoal, subempreiteiros, subconsultores, prestadores de 
serviços e concessionárias (incluindo seus respectivos funcionários, empregados e representantes, 
quer suas atribuições sejam expressas ou implícitas), ou qualquer outra entidade que tenha firmado 
contratos com essa agência especializada para fornecer tais bens, obras, serviços que forem ou não 
de consultoria, em conformidade com as atividades financiadas pelo Banco.  O Banco se reserva o 
direito de obrigar o Mutuário a lançar mão de recursos tais como a suspensão ou a rescisão. As 
agências especializadas deverão consultar a lista de empresas ou pessoas físicas declaradas 
temporária ou permanentemente inelegíveis pelo Banco. Caso alguma agência especializada 
celebre um contrato ou uma ordem de compra com uma empresa ou uma pessoa física declarada 
temporária ou permanentemente inelegível pelo Banco, o Banco não financiará os gastos 
correlatos e poderá tomar as demais medidas que considere convenientes. 
 
1.2. Os Concorrentes ao apresentarem uma proposta e assinarem um contrato declaram e garantem 
que: 
 
(i) leram e entenderam a proibição sobre atos de fraude e corrupção disposta pelo Banco e se 
obrigam a observar as normas pertinentes; 
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(ii) não incorreram em nenhuma Prática Proibida descrita neste documento; 
(iii) não adulteraram nem ocultaram nenhum fato substancial durante os processos de seleção, 
negociação e execução do contrato; 
(iv) nem eles nem os seus agentes, pessoal, subempreiteiros, subconsultores ou quaisquer de seus 
diretores, funcionários ou acionistas principais foram declarados inelegíveis pelo Banco ou outra 
Instituição Financeira Internacional (IFI) e sujeito às disposições dos acordos celebrados pelo 
Banco relativos ao reconhecimento mútuo de sanções à adjudicação de contratos financiados pelo 
Banco, nem foram declarados culpados de delitos vinculados a práticas proibidas; 
(v) nenhum de seus diretores, funcionários ou acionistas principais tenha sido diretor, funcionário 
ou acionista principal de qualquer outra empresa ou entidade que tenha sido declarada inelegível 
pelo Banco ou outra Instituição Financeira Internacional (IFI) e sujeito às disposições dos acordos 
celebrados pelo Banco relativos ao reconhecimento mútuo de sanções à adjudicação de contratos 
financiados pelo Banco ou tenha sido declarado culpado de um delito envolvendo Práticas 
Proibidas; 
(vi) declararam todas as comissões, honorários de representantes ou pagamentos para participar de 
atividades financiadas pelo Banco; e 
(vii) reconhecem que o descumprimento de qualquer destas garantias constitui fundamento para a 
imposição pelo Banco de uma ou mais medidas descritas na Cláusula 1.1 (b). 
 
 
 
Francisco Beltrão, 10 de janeiro de 2022. 
 
 
 

Luciano Daleffe 
Assinatura Representante Legal da Empresa 
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  Protocolo 2- 5.570/2022

De: Rafael Z. - SMVO-ET

Para: Representante: CONSÓRCIO DALBA - TERRASANTA

Data: 13/06/2022 às 10:17:59

 

Bom dia,

Conforme análise prévia do pedido de reequilíbrio econômico financeiro, faz-se as seguintes considerações:

- Conforme Instrução Técnica nº 001/2021 do SEDU/PARANACIDADE, fornecida para a empresa, é necessário o
cálculo de variação dos insumos juntamente com a variação inflacionária do período. Isto para poder obter a variação
extraordinária da diferença da variação de inflação com a do insumo;

- Com isso, é necessário a inclusão da variação inflacionária do período de cada medição solicitada, para desconto
da variação dos insumos a fim de obter a variação extraordinária do período;

Neste ponto, requer-se que a empresa forneça o cálculo da variação extraordinária da maneira como é solicitado na
Instrução Técnica nº 001/2021 elaborada pelo convênio SEDU, para possível análise correta e parecer da
fiscalização para posterior encaminhamento para o setor responsável do convênio.

Atenciosamente,

_

          Rafael Dal Zotto 

Eng. Civil CREA-PR 179.118/D
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  Protocolo 3- 5.570/2022

De: CONSÓRCIO DALBA - TERRASANTA

Para:  -  

Data: 14/06/2022 às 11:56:50

 

Bom dia,

Segue em anexo ofício como solicitado.

Att. Lucas Cella

Anexos:

Oficio_003_22_Ctr_40_2022_Reequilibrio.pdf
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Ofício 003/22 – CTR 040.2022  Francisco Beltrão, 14 de junho de 2022. 

Ao 
Departamento de viação e obras do município de Francisco Beltrão  
Ref.: Contrato Nº 040/2022 
Assunto: Reequilíbrio econômico financeiro. 

  
Prezado Senhor(a), 
  
         No dia 27/05/2022 o consórcio Dalba/Terrasanta detentora do CTR 040/2022 “pavimentação 

em blocos de concreto intertravados, em área 54.730,72 m²” solicitou através de protocolo 

eletrônico o reequilíbrio econômico financeiro do referido contrato, tendo sido explicado os 

motivos e apresentado os cálculos, na data de ontem recebemos a solicitação que seja 

reapresentado os cálculos com o desconto da inflação pelo índice INCC-FGV do período 

considerado conforme citado em instrução técnica 001/2021 emitida pelo órgão Paraná Cidade, 

porém entendemos que conforme previsto no edital de concorrência 02/2021 item 04.6 este 

índice inflacionário deverá ser descontado quando o assunto for reajustamento de contrato e 

não para reequilíbrio econômico financeiro. 

 Sendo assim entendemos que para o cálculo de reequilíbrio não deve ser descontada a 

inflação do período. O valor solicitado nesse momento refere-se as três primeiras medições 

realizadas da obra, após definição dos novos valores unitários reequilibrados a cada medição 

realizada posteriormente a ela deverá ser feito os cálculos do valor de reequilíbrio de cada uma 

separadamente, reforçamos a nossa preocupação com a continuidade da obra pois os preços 

unitários que estamos praticando hoje neste contrato estão totalmente defasados devido ao atual 

cenário, ou seja,  nesse momento a obra é insustentável e impossível de dar continuidade sem 

o devido reequilíbrio. 

 

Atenciosamente, 

                              
 

CONSÓRCIO DALBA / TERRASANTA 
LUCAS HENRIQUE CELLA 
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  Protocolo 4- 5.570/2022

De: Rafael Z. - SMVO-ET

Para: Representante: CONSÓRCIO DALBA - TERRASANTA

Data: 20/06/2022 às 09:24:00

 

Conforme Ofício encaminhado, segue as seguintes considerações:

- Foi realizado contato com o setor responsável pelo convênio SEDU e com o setor jurídicio municipal, a fim de
avaliar a resposta da empresa.

- Ocorre que, nas cláusulas contratuais o valor de reajuste pelo INCC é para obtenção de valor à reajustar no final de
12 meses de contrato, não para desconto do reajuste;

- O valor de variação inflacionária para desconto da variação de preços dos insumos de contrato no decorrer da
execução deve seguir os parâmetros apresentados na Instrução Técnica nº 001/2021. Ou seja, deve-se seguir o
desconto da inflação para obtenção de variação extraordinária dos insumos dos serviços contratados;

- O parâmetro para utilização do desconto deve ser seguido conforme orientação do convênio responsável pela obra,
não será aceito pedido de reequilíbrio de forma divergente da solicitada.

Estamos à disposição para demais dúvidas.

_

          Rafael Dal Zotto 

Eng. Civil CREA-PR 179.118/D
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  Protocolo 5- 5.570/2022

De: CONSÓRCIO DALBA - TERRASANTA

Para:  -  

Data: 21/06/2022 às 09:23:34

 

Bom dia, conforme solicitado segue em anexo os cálculos do reequilíbrio econômico financeiro com o desconto da
inflação considerando o indice INCC-FGV, aproveitamos e já incluimos a 4ª medição que foi realizada nesse meio
tempo. 

Att.

Anexos:

5a_Valores_reequilibrio_1_2_3_e_4_.pdf
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MEDIÇÃO 2 MEDIÇÃO 3 MEDIÇÃO 4

Quantidades Medido Reequilibrado Quantidades Medido Reequilibrado Quantidades Medido Reequilibrado Quantidades Medido Reequilibrado
SERVIÇOS PRELIMINARES
PLACA DE OBRA TIPO BANNER, 4,00 X 2,00 M, EM QUADRO DE METALON 20 X 20 MM E LONA 360 G, 
COM IMPRESSÃO DIGITAL, FIXADA EM ESTRUTURA DE MADEIRA. 100,00% 2.106,05                 2.106,05                 
TERRAPLENAGEM
Escarificação e remoção revestimento primário 10,40% 13.481,01               18.037,30               9,92% 12.851,33         17.204,81               3,04% 3.939,96             5.272,44             12,50% 16.200,51               21.679,44               
Escavação em 1ª Categoria 9,69% 12.575,32               14.898,62               9,41% 12.208,31         14.468,11               2,83% 3.672,84             4.351,20             12,86% 16.689,99               19.772,57               
BASE / SUB-BASE -                      -                     -                          -                          
Regularização compac.subleito S.A.F. 100% PI 20,36% 48.836,06         54.121,79               3,04% 7.290,91             8.081,05             5,96% 14.294,01               15.843,12               
Macadame Seco c/ Brita Graduada 17,03% 242.445,50       265.790,83             5,66% 80.561,36           88.336,82           6,74% 95.933,49               105.192,61             
Colchão de Brita/Pó de Pedra 5,49% 13.558,40         14.577,52               11,99% 29.617,26           31.836,89           4,62% 11.412,15               12.267,42               
REVESTIMENTO -                      -                     -                          -                          
Paver ou Bloket  e=6cm - sem colchão 6,30% 169.353,61       207.461,16             13,75% 369.872,17         452.792,22         5,30% 142.568,91             174.530,82             
Paver ou Bloket  e=8cm - sem colchão -                      -                     -                          -                          
MEIO-FIO E SARJETA -                      -                     -                          -                          
Meio-Fio com Sarjeta DER - Tipo 2 - (0,042 m3) - Moldado "in loco" 12,81% 63.197,95         74.441,44               10,37% 51.145,51           60.262,12           1,75% 8.631,11                 10.169,60               
Meio-Fio c/Sarjeta (rebaixado) DER-Tipo 7-(0,031 m3) - Moldado "in loco" 10,48% 10.756,68         12.543,39               10,24% 10.511,58           12.256,14           0,72% 739,10                    861,76                    
DRENAGEM -                      -                     -                          -                          
Escavação de Bueiros em 1ª Categoria 23,35% 17.026,04               20.437,89               12,42% 9.056,49           10.871,03               18,25% 13.306,81           15.973,94           18,85% 13.744,30               16.499,11               
Reaterro e apiloamento mecânico 24,49% 15.858,15               16.017,36               13,07% 8.466,61           8.548,26                 18,27% 11.831,88           11.949,25           18,52% 11.993,78               12.112,76               
Reaterro Sem Apiloamento 24,49% 18.507,12               18.686,93               13,07% 9.880,94           9.972,98                 18,27% 13.808,29           13.940,80           18,52% 13.997,23               14.131,57               
Corpo de BSTC ø 0,40 sem Berço e sem Armação 28,16% 169.505,58             244.605,38             15,69% 94.464,60         136.287,59             18,43% 110.810,55         160.087,97         13,65% 82.425,60               118.567,60             
Corpo de BSTC ø 0,60 sem Berço e sem Armação 8,60% 13.624,34               21.126,58               1,52% 2.414,44           3.734,00                 15,67% 24.835,50           38.494,59           39,93% 63.285,35               98.091,20               
Corpo de BSTC ø 0,80 Sem Berço c/ Armação Símples CA-1 100,00% 14.274,36           17.414,64           -                          -                          
B.L. Símples alvenaria H até 1,50 m 14,76% 71.379,01               83.282,94               9,17% 44.341,50         51.741,50               7,35% 35.543,50           41.472,20           13,86% 67.024,88               78.204,71               
C.L. Alvenaria Tubo até 0,40 12,50% 1.176,74                 1.351,76                 12,50% 1.176,74           1.351,76                 18,75% 1.765,11             2.027,64             12,50% 1.176,74                 1.351,76                 
C.L. Alvenaria Tubo até 0,60 -                      -                     33,33% 891,46                    1.025,55                 
Dissipador de Energia c/Pedra de Mão tubo ø 0, 40 -                      -                     37,50% 6.632,46                 7.847,15                 
Dissipador de Energia c/Pedra de Mão tubo ø 0, 60 -                      -                     -                          -                          
Dissipador de Energia c/Pedra de Mão tubo ø 0, 80 -                      -                     -                          -                          
ENSAIOS TECNOLÓGICOS
(Os custos com mobilização e desmobilização de equipe e equipamentos para a extração de amostras 
para os ensaios tecnológicos, exceto da capa asfáltica, serão de responsabilidade da empresa executora 
da obra) -                      -                     -                          -                          
Ensaio de Massa Específica - In Situ - Método Frasco de Areia (Grau de Compactação) - Regularização e 
Compactação do Subleito 14,42% 2.109,00           2.108,55                 6,73% 984,09                984,09                8,66% 1.266,30                 1.266,30                 
Ensaio de Massa Específica - In Situ - Método Frasco de Areia (Grau de Compactação) - Sub-base e Base 14,42% 2.109,00           2.108,55                 5,77% 843,71                843,71                8,66% 1.266,30                 1.266,30                 
Mobilização e Desmobilização de Equipamento e Equipe para Extração de Corpos de Prova da Capa Asfáltica -                          100% 5.829,42                 5.829,46                 
PREÇO GLOBAL 335.239,36        440.550,82        747.227,16  887.333,28        784.615,37    966.377,71    576.003,10        716.510,80        

A RECEBER 105.311,46        140.106,12        181.762,34    140.507,70        

INCC 1,0145               1,0232               1,0329           1,0564               

A RECEBER
DEFLACIONADO 103.806,27        136.930,70        175.974,54    133.006,15        

TOTAL MEDIÇÃO 1 , 2 , 3, 4. 549.717,66        

MEDIÇÃO 1
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS
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  Protocolo 6- 5.570/2022

De: Rafael Z. - SMVO-ET

Para: Representante: CONSÓRCIO DALBA - TERRASANTA

Data: 29/06/2022 às 08:20:29

 

Após conversa verbal, orientou-se a empresa para alterações no processo de reequilíbrio, a fim de seguir o
procedimento padrão do convênio. Aguardamos o encaminhamento das alterações para prosseguimento do
processo.

_

          Rafael Dal Zotto 

Eng. Civil CREA-PR 179.118/D
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  Protocolo 7- 5.570/2022

De: CONSÓRCIO DALBA - TERRASANTA

Para:  -  

Data: 05/07/2022 às 14:08:08

 

Boa tarde, segue em anexo os cálculos de acordo com a solicitação. Porém a ultima atualização de preços de
insumos do DER PR sabemos que tem como data base fevereiro de 2022 sendo que nesse momento ja estamos em
julho tratando das medições realizadas nos meses de março, abril, maio e junho. Sabe-se que essa planilha do DER
já esta em defasagem, pegando o diesel como exemplo que o preço nesta referida tabela é de R$ 5,45 e hoje o
preço nos postos é de R$ 7,50 (+37%) e a inflação mes a mes aumentando o reequilibrio anda na contra mão,
gostariamos de pedir se é possivel considermos a inflação apenas até fevereiro/22 mesmo mes da referida tabela do
DER.

Anexos:

nova_planilha_05_07.xlsx
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  Protocolo 8- 5.570/2022

De: CONSÓRCIO DALBA - TERRASANTA

Para:  -  

Data: 11/07/2022 às 10:41:49

 

Bom dia, 

Segue em anexo os arquivos solicitados por meio verbal. Observando o aumento significativo dos custos envolvidos
na execução da obra, até a medição 04 foram considerados para fins de cálculo, os valores base do DER de
fev./2022, porem a partir da medição 05 os valores serão baseados nos valores das notas fiscais dos produtos, desta
forma podendo acompanhar de maneira adequada esse aumentos de preços.

Att. Eng. Lucas Cella

Anexos:

Reequilibrio_MEDICAO_01.pdf

Reequilibrio_MEDICAO_02.pdf

Reequilibrio_MEDICAO_03.pdf

Reequilibrio_MEDICAO_04.pdf

TERRASANTA_REEQUILIBRIO_FINANCEIRO_02.pdf

Assinado digitalmente (anexos) por:

Assinante Data Assinatura

Consórcio Dalba - Terrasan... 02/08/2022 15:27:54 1Doc CONSÓRCIO DALBA - TERRASANTA CNPJ 44.640.405...

Para verificar as assinaturas, acesse https://franciscobeltrao.1doc.com.br/verificacao/ e informe o código: 2E70-35D6-F8A5-C21F 
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PLANILHA DE SERVIÇOS Qtde medida
Valor Unitário 

Inicial
valor unitario ctr valor unt reeq variação

variação - 
incc 2,12%

Variação 
extraordinária(%)

 Unitário + 
variação - INCC 

 Reequilibrado 

PLACA DE OBRA TIPO BANNER, 4,00 X 2,00 M, EM QUADRO DE 
METALON 20 X 20 MM E LONA 360 G, COM IMPRESSÃO DIGITAL, 
FIXADA EM ESTRUTURA DE MADEIRA. 1,00                   2.106,05R$       2.106,05                2.106,05             0% 0,00% 0,00% 2.106,05                  2.106,05              
TERRAPLENAGEM
Escarificação e remoção revestimento primário 1.228,90            10,97R$            10,97                     14,68                  34% 2,13% 31,69% 14,45                       17.753,62            
Escavação em 1ª Categoria 1.659,01            7,58R$              7,58                       8,98                    18% 2,13% 16,34% 8,82                         14.630,53            
BASE / SUB-BASE
Regularização compac.subleito S.A.F. 100% PI 4,06R$              4,06                       4,50                    11% 2,13% 8,71% 4,41                         
Macadame Seco c/ Brita Graduada 119,98R$          119,98                   131,56                10% 2,13% 7,53% 129,01                     
Colchão de Brita/Pó de Pedra 80,06R$            80,06                     86,06                  7% 2,13% 5,37% 84,36                       
REVESTIMENTO
Paver ou Bloket  e=6cm - sem colchão 62,13R$            60,00                     76,06                  22% 2,13% 20,29% 72,18                       
Paver ou Bloket  e=8cm - sem colchão 68,30R$            68,30                     93,34                  37% 2,13% 34,54% 91,89                       
MEIO-FIO E SARJETA
Meio-Fio com Sarjeta DER - Tipo 2 - (0,042 m3) - Moldado "in loco" 38,71R$            38,71                     45,61                  18% 2,13% 15,70% 44,79                       
Meio-Fio c/Sarjeta (rebaixado) DER-Tipo 7-(0,031 m3) - Moldado "in 
loco" 30,91R$            30,91                     36,04                  17% 2,13% 14,47% 35,38                       
DRENAGEM
Escavação de Bueiros em 1ª Categoria 1.844,64            9,23R$              9,23                       11,08                  20% 2,13% 17,92% 10,88                       20.076,60            
Reaterro e apiloamento mecânico 507,46               31,25R$            31,25                     31,56                  1% 2,13% 0,00% 31,25                       15.858,13            
Reaterro Sem Apiloamento 1.184,08            15,63R$            15,63                     15,78                  1% 2,13% 0,00% 15,63                       18.507,17            
Corpo de BSTC ø 0,40 sem Berço e sem Armação 1.597,00            106,14R$          106,14                   153,17                44% 2,13% 42,18% 150,91                     241.008,46          
Corpo de BSTC ø 0,60 sem Berço e sem Armação 79,00                 172,46R$          172,46                   267,31                55% 2,13% 52,87% 263,64                     20.827,81            
Corpo de BSTC ø 0,80 Sem Berço c/ Armação Símples CA-1 396,51R$          396,51                   483,74                22% 2,13% 19,87% 475,31                     
B.L. Símples alvenaria H até 1,50 m 46,20                 1.727,43R$       1.545,00                2.015,55             17% 2,13% 14,55% 1.769,84                  81.766,72            
C.L. Alvenaria Tubo até 0,40 2,00                   588,37R$          588,37                   675,88                15% 2,13% 12,75% 663,37                     1.326,74              
C.L. Alvenaria Tubo até 0,60 891,55R$          891,55                   1.025,65             15% 2,13% 12,92% 1.006,69                  
Dissipador de Energia c/Pedra de Mão tubo ø 0, 40 1.473,88R$       1.473,88                1.743,81             18% 2,13% 16,19% 1.712,47                  
Dissipador de Energia c/Pedra de Mão tubo ø 0, 60 1.783,42R$       1.783,42                2.110,29             18% 2,13% 16,20% 2.072,37                  
Dissipador de Energia c/Pedra de Mão tubo ø 0, 80 2.781,10R$       2.781,10                3.291,57             18% 2,13% 16,23% 3.232,44                  
ENSAIOS TECNOLÓGICOS
(Os custos com mobilização e desmobilização de equipe e 
equipamentos para a extração de amostras para os ensaios 
tecnológicos, exceto da capa asfáltica, serão de responsabilidade 
da empresa executora da obra)
Ensaio de Massa Específica - In Situ - Método Frasco de Areia (Grau de 
Compactação) - Regularização e Compactação do Subleito 140,60R$          140,60                   140,60                0% 0,00% 0,00% 140,60                     -                      
Ensaio de Massa Específica - In Situ - Método Frasco de Areia (Grau de 
Compactação) - Sub-base e Base 140,60R$          140,60                   140,60                0% 0,00% 0,00% 140,60                     -                      
Mobilização e Desmobilização de Equipamento e Equipe para Extração 
de Corpos de Prova da Capa Asfáltica 5.829,46R$       5.829,42                5.829,42             0% 0,00% 0,00% 5.829,38                  -                      
PREÇO GLOBAL 433.861,84     

335.239,36     
98.622,48       

MEDIÇÃO 1

VALOR MEDIDO
A RECEBER
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PLANILHA DE SERVIÇOS Qtde medida
Valor Unitário 

Inicial
valor unitario ctr valor unt reeq variação

variação - incc 
3,00%

Variação 
extraordinária(%)

 Unitário + 
variação - INCC 

 Reequilibrado 

PLACA DE OBRA TIPO BANNER, 4,00 X 2,00 M, EM QUADRO DE 
METALON 20 X 20 MM E LONA 360 G, COM IMPRESSÃO 
DIGITAL, FIXADA EM ESTRUTURA DE MADEIRA. -                     2.106,05R$       2.106,05                      2.106,05                 0% 3,00% 0,00% -                      
TERRAPLENAGEM -                      
Escarificação e remoção revestimento primário 1.171,50            10,97R$           10,97                           14,68                      34% 3,00% 30,82% 14,35                         16.811,50            
Escavação em 1ª Categoria 1.610,59            7,58R$             7,58                             8,98                        18% 3,00% 15,47% 8,75                           14.096,30            
BASE / SUB-BASE
Regularização compac.subleito S.A.F. 100% PI 12.028,58          4,06R$             4,06                             4,50                        11% 3,00% 7,83% 4,38                           52.661,33            
Macadame Seco c/ Brita Graduada 2.020,72            119,98R$          119,98                         131,56                    10% 3,00% 6,65% 127,96                       258.561,63          
Colchão de Brita/Pó de Pedra 169,35               80,06R$           80,06                           86,06                      7% 3,00% 4,49% 83,65                         14.166,91            
REVESTIMENTO
Paver ou Bloket  e=6cm - sem colchão 2.822,56            62,13R$           60,00                           76,06                      22% 3,00% 19,42% 71,65                         202.235,69          
Paver ou Bloket  e=8cm - sem colchão 68,30R$           68,30                           93,34                      37% 3,00% 33,66% 91,29                         -                      
MEIO-FIO E SARJETA -                             -                      

Meio-Fio com Sarjeta DER - Tipo 2 - (0,042 m3) - Moldado "in loco" 1.632,60            38,71R$           38,71                           45,61                      18% 3,00% 14,82% 44,45                         72.564,10            
Meio-Fio c/Sarjeta (rebaixado) DER-Tipo 7-(0,031 m3) - Moldado "in 
loco" 348,00               30,91R$           30,91                           36,04                      17% 3,00% 13,59% 35,11                         12.218,74            
DRENAGEM
Escavação de Bueiros em 1ª Categoria 981,20               9,23R$             9,23                             11,08                      20% 3,00% 17,04% 10,80                         10.599,59            
Reaterro e apiloamento mecânico 270,93               31,25R$           31,25                           31,56                      1% 3,00% 0,00% 31,25                         8.466,56              
Reaterro Sem Apiloamento 632,18               15,63R$           15,63                           15,78                      1% 3,00% 0,00% 15,63                         9.880,97              
Corpo de BSTC ø 0,40 sem Berço e sem Armação 890,00               106,14R$          106,14                         153,17                    44% 3,00% 41,30% 149,98                       133.483,11          
Corpo de BSTC ø 0,60 sem Berço e sem Armação 14,00                 172,46R$          172,46                         267,31                    55% 3,00% 51,99% 262,13                       3.669,80              
Corpo de BSTC ø 0,80 Sem Berço c/ Armação Símples CA-1 396,51R$          396,51                         483,74                    22% 3,00% 18,99% 471,83                       -                      
B.L. Símples alvenaria H até 1,50 m 28,70                 1.727,43R$       1.545,00                      2.015,55                 17% 3,00% 13,67% 1.756,27                    50.405,03            
C.L. Alvenaria Tubo até 0,40 2,00                   588,37R$          588,37                         675,88                    15% 3,00% 11,87% 658,20                       1.316,40              
C.L. Alvenaria Tubo até 0,60 891,55R$          891,55                         1.025,65                 15% 3,00% 12,04% 998,86                       -                      
Dissipador de Energia c/Pedra de Mão tubo ø 0, 40 1.473,88R$       1.473,88                      1.743,81                 18% 3,00% 15,31% 1.699,53                    -                      
Dissipador de Energia c/Pedra de Mão tubo ø 0, 60 1.783,42R$       1.783,42                      2.110,29                 18% 3,00% 15,32% 2.056,71                    -                      
Dissipador de Energia c/Pedra de Mão tubo ø 0, 80 2.781,10R$       2.781,10                      3.291,57                 18% 3,00% 15,35% 3.208,01                    -                      
ENSAIOS TECNOLÓGICOS
(Os custos com mobilização e desmobilização de equipe e 
equipamentos para a extração de amostras para os ensaios 
tecnológicos, exceto da capa asfáltica, serão de 
responsabilidade da empresa executora da obra)

Ensaio de Massa Específica - In Situ - Método Frasco de Areia 
(Grau de Compactação) - Regularização e Compactação do Subleito 15,00                 140,60R$          140,60                         140,60                    0% 3,00% 0,00% 140,60                       2.109,00              
Ensaio de Massa Específica - In Situ - Método Frasco de Areia 
(Grau de Compactação) - Sub-base e Base 15,00                 140,60R$          140,60                         140,60                    0% 3,00% 0,00% 140,60                       2.109,00              
Mobilização e Desmobilização de Equipamento e Equipe para 
Extração de Corpos de Prova da Capa Asfáltica 5.829,46R$       5.829,42                      5.829,42                 0% 3,00% 0,00% 5.829,42                    -                      

PREÇO GLOBAL 865.355,67     

747.227,16     
118.128,51     

MEDIÇÃO 2

VALOR MEDIDO
A RECEBER
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PLANILHA DE SERVIÇOS Qtde medida
Valor Unitário 

Inicial
valor unitario ctr valor unt reeq variação

variação - incc 
3,98%

Variação 
extraordinária(%)

 Unitário + 
variação - INCC 

 Reequilibrado 

PLACA DE OBRA TIPO BANNER, 4,00 X 2,00 M, EM QUADRO DE 
METALON 20 X 20 MM E LONA 360 G, COM IMPRESSÃO 
DIGITAL, FIXADA EM ESTRUTURA DE MADEIRA. 2.106,05R$       2.106,05                      2.106,05                 0,00% 3,98% 0,00% 2.106,09                -                                
TERRAPLENAGEM
Escarificação e remoção revestimento primário 358,92               10,97R$           10,97                           14,68                      33,82% 3,98% 29,84% 14,24                     5.112,12                       
Escavação em 1ª Categoria 484,56               7,58R$             7,58                             8,98                        18,47% 3,98% 14,49% 8,68                       4.205,05                       
BASE / SUB-BASE
Regularização compac.subleito S.A.F. 100% PI 1.794,60            4,06R$             4,06                             4,50                        10,84% 3,98% 6,85% 4,34                       7.785,50                       
Macadame Seco c/ Brita Graduada 670,73               119,98R$          119,98                         131,56                    9,65% 3,98% 5,67% 126,78                   85.035,95                     
Colchão de Brita/Pó de Pedra 369,91               80,06R$           80,06                           86,06                      7,49% 3,98% 3,51% 82,87                     30.654,89                     
REVESTIMENTO
Paver ou Bloket  e=6cm - sem colchão 6.165,08            62,13R$           60,00                           76,06                      22,42% 3,98% 18,44% 71,06                     438.106,85                   
Paver ou Bloket  e=8cm - sem colchão 68,30R$           68,30                           93,34                      36,66% 3,98% 32,68% 90,62                     -                                
MEIO-FIO E SARJETA

Meio-Fio com Sarjeta DER - Tipo 2 - (0,042 m3) - Moldado "in loco" 1.320,70            38,71R$           38,71                           45,61                      17,82% 3,98% 13,84% 44,07                     58.200,85                     
Meio-Fio c/Sarjeta (rebaixado) DER-Tipo 7-(0,031 m3) - Moldado "in 
loco" 340,00               30,91R$           30,91                           36,04                      16,60% 3,98% 12,61% 34,81                     11.835,01                     
DRENAGEM
Escavação de Bueiros em 1ª Categoria 1.441,22            9,23R$             9,23                             11,08                      20,04% 3,98% 16,06% 10,71                     15.438,88                     
Reaterro e apiloamento mecânico 378,58               31,25R$           31,25                           31,56                      0,99% 3,98% 0,00% 31,25                     11.830,63                     
Reaterro Sem Apiloamento 883,29               15,63R$           15,63                           15,78                      0,96% 3,98% 0,00% 15,63                     13.805,82                     
Corpo de BSTC ø 0,40 sem Berço e sem Armação 1.045,00            106,14R$          106,14                         153,17                    44,31% 3,98% 40,33% 148,94                   155.644,85                   
Corpo de BSTC ø 0,60 sem Berço e sem Armação 144,00               172,46R$          172,46                         267,31                    55,00% 3,98% 51,02% 260,44                   37.503,49                     
Corpo de BSTC ø 0,80 Sem Berço c/ Armação Símples CA-1 36,00                 396,51R$          396,51                         483,74                    22,00% 3,98% 18,02% 467,95                   16.846,09                     
B.L. Símples alvenaria H até 1,50 m 23,00                 1.727,43R$       1.545,00                      2.015,55                 16,68% 3,98% 12,70% 1.741,15                40.046,56                     
C.L. Alvenaria Tubo até 0,40 3,00                   588,37R$          588,37                         675,88                    14,87% 3,98% 10,89% 652,45                   1.957,34                       
C.L. Alvenaria Tubo até 0,60 891,55R$          891,55                         1.025,65                 15,04% 3,98% 11,06% 990,14                   -                                
Dissipador de Energia c/Pedra de Mão tubo ø 0, 40 1.473,88R$       1.473,88                      1.743,81                 18,31% 3,98% 14,33% 1.685,11                -                                
Dissipador de Energia c/Pedra de Mão tubo ø 0, 60 1.783,42R$       1.783,42                      2.110,29                 18,33% 3,98% 14,35% 2.039,26                -                                
Dissipador de Energia c/Pedra de Mão tubo ø 0, 80 2.781,10R$       2.781,10                      3.291,57                 18,35% 3,98% 14,37% 3.180,80                -                                
ENSAIOS TECNOLÓGICOS
(Os custos com mobilização e desmobilização de equipe e 
equipamentos para a extração de amostras para os ensaios 
tecnológicos, exceto da capa asfáltica, serão de 
responsabilidade da empresa executora da obra)

Ensaio de Massa Específica - In Situ - Método Frasco de Areia 
(Grau de Compactação) - Regularização e Compactação do Subleito 7,00                   140,60R$          140,60                         140,60                    0,00% 3,98% 0,00% 140,60                   984,20                          
Ensaio de Massa Específica - In Situ - Método Frasco de Areia 
(Grau de Compactação) - Sub-base e Base 6,00                   140,60R$          140,60                         140,60                    0,00% 3,98% 0,00% 140,60                   843,60                          
Mobilização e Desmobilização de Equipamento e Equipe para 
Extração de Corpos de Prova da Capa Asfáltica 5.829,46R$       5.829,42                      5.829,42                 0,00% 3,98% 0,00% 5.829,42                -                                

PREÇO GLOBAL 935.837,69             

784.615,37             
151.222,32             

MEDIÇÃO 3

VALOR MEDIDO
A RECEBER
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PLANILHA DE SERVIÇOS Qtde medida
Valor Unitário 

Inicial
valor unitario ctr valor unt reeq variação

variação - incc 
6,35%

Variação 
extraordinária(%)

 Unitário + 
variação - INCC 

 Reequilibrado 

PLACA DE OBRA TIPO BANNER, 4,00 X 2,00 M, EM QUADRO DE 
METALON 20 X 20 MM E LONA 360 G, COM IMPRESSÃO 
DIGITAL, FIXADA EM ESTRUTURA DE MADEIRA. 2.106,05R$       2.106,05                      2.106,05                 0,00% 6,35% 0,00% 2.106,11                  -                       
TERRAPLENAGEM 0,00% -                           -                       
Escarificação e remoção revestimento primário 1.477,49            10,97R$            10,97                           14,68                      33,82% 6,35% 27,47% 13,98                       20.659,71            
Escavação em 1ª Categoria 2.202,96            7,58R$              7,58                             8,98                        18,47% 6,35% 12,12% 8,50                         18.721,58            
BASE / SUB-BASE
Regularização compac.subleito S.A.F. 100% PI 3.522,55            4,06R$              4,06                             4,50                        10,84% 6,35% 4,48% 4,24                         14.942,77            
Macadame Seco c/ Brita Graduada 800,13               119,98R$          119,98                         131,56                    9,65% 6,35% 3,30% 123,94                     99.165,38            
Colchão de Brita/Pó de Pedra 142,70               80,06R$            80,06                           86,06                      7,49% 6,35% 1,14% 80,97                       11.554,86            
REVESTIMENTO
Paver ou Bloket  e=6cm - sem colchão 2.378,37            62,13R$            60,00                           76,06                      22,42% 6,35% 16,07% 69,64                       165.629,92          
Paver ou Bloket  e=8cm - sem colchão 68,30R$            68,30                           93,34                      36,66% 6,35% 30,31% 89,00                       -                       
MEIO-FIO E SARJETA 6,35% 0,00% -                           -                       

Meio-Fio com Sarjeta DER - Tipo 2 - (0,042 m3) - Moldado "in loco" 222,90               38,71R$            38,71                           45,61                      17,82% 6,35% 11,47% 43,15                       9.618,23              
Meio-Fio c/Sarjeta (rebaixado) DER-Tipo 7-(0,031 m3) - Moldado "in 
loco" 24,00                 30,91R$            30,91                           36,04                      16,60% 6,35% 10,24% 34,08                       817,82                 
DRENAGEM
Escavação de Bueiros em 1ª Categoria 1.489,44            9,23R$              9,23                             11,08                      20,04% 6,35% 13,69% 10,49                       15.629,49            
Reaterro e apiloamento mecânico 383,79               31,25R$            31,25                           31,56                      0,99% 6,35% 0,00% 31,25                       11.993,44            
Reaterro Sem Apiloamento 895,58               15,63R$            15,63                           15,78                      0,96% 6,35% 0,00% 15,63                       13.997,92            
Corpo de BSTC ø 0,40 sem Berço e sem Armação 774,00               106,14R$          106,14                         153,17                    44,31% 6,35% 37,96% 146,43                     113.333,70          
Corpo de BSTC ø 0,60 sem Berço e sem Armação 367,00               172,46R$          172,46                         267,31                    55,00% 6,35% 48,64% 256,35                     94.081,21            
Corpo de BSTC ø 0,80 Sem Berço c/ Armação Símples CA-1 -                     396,51R$          396,51                         483,74                    22,00% 6,35% 15,65% 458,55                     -                       
B.L. Símples alvenaria H até 1,50 m 43,40                 1.727,43R$       1.545,00                      2.015,55                 16,68% 6,35% 10,33% 1.704,52                  73.976,37            
C.L. Alvenaria Tubo até 0,40 2,00                   588,37R$          588,37                         675,88                    14,87% 6,35% 8,52% 638,50                     1.276,99              
C.L. Alvenaria Tubo até 0,60 1,00                   891,55R$          891,55                         1.025,65                 15,04% 6,35% 8,69% 969,00                     969,00                 
Dissipador de Energia c/Pedra de Mão tubo ø 0, 40 4,50                   1.473,88R$       1.473,88                      1.743,81                 18,31% 6,35% 11,96% 1.650,16                  7.425,73              
Dissipador de Energia c/Pedra de Mão tubo ø 0, 60 1.783,42R$       1.783,42                      2.110,29                 18,33% 6,35% 11,97% 1.996,97                  -                       
Dissipador de Energia c/Pedra de Mão tubo ø 0, 80 2.781,10R$       2.781,10                      3.291,57                 18,35% 6,35% 12,00% 3.114,86                  -                       
ENSAIOS TECNOLÓGICOS
(Os custos com mobilização e desmobilização de equipe e 
equipamentos para a extração de amostras para os ensaios 
tecnológicos, exceto da capa asfáltica, serão de 
responsabilidade da empresa executora da obra) -                           -                       
Ensaio de Massa Específica - In Situ - Método Frasco de Areia 
(Grau de Compactação) - Regularização e Compactação do 
Subleito 9,00                   140,60R$          140,60                         140,60                    0,00% 6,35% 0,00% 140,60                     1.265,40              
Ensaio de Massa Específica - In Situ - Método Frasco de Areia 
(Grau de Compactação) - Sub-base e Base 9,00                   140,60R$          140,60                         140,60                    0,00% 6,35% 0,00% 140,60                     1.265,40              
Mobilização e Desmobilização de Equipamento e Equipe para 
Extração de Corpos de Prova da Capa Asfáltica 1,00                   5.829,46R$       5.829,42                      5.829,42                 0,00% 6,35% 0,00% 5.829,42                  5.829,42              

PREÇO GLOBAL 682.154,32     

576.003,10     
106.151,22     

MEDIÇÃO 4

VALOR MEDIDO
A RECEBER
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ILMO (A) SR. (A) PRESIDENTE DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO DA 

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 02-2021 DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO BELTRÃO 

– PARANÁ  

 

 

 

 

 

 

EDITAL DE CONCORRÊNCIA 02-2021. 

 

 

   CONSÓRCIO DALBA TERRASANTA, pessoa jurídica de direito 

privado, inscrita no CNPJ sob o nº 44.640.405/0001-60, com sede na avenida Prefeito Moacir 

Júlio Silvestre, 830, sala 01, primeiro andar, CEP 85010-090, em Guarapuava – PR, por seu 

representante legal, ao final firmado, vem, respeitosamente, ante Vossa Senhoria, expor e requerer 

o que a seguir consta.  

 

   Este consórcio peticionário, sagrou-se vencedor no certame licitatório em 

referência, sendo que após a firmatura o instrumento contratual, houve o início da realização da 

obra objeto da licitação em análise, a qual, atualmente, está parcialmente executada e em 

andamento. 

 

   Para melhor dimensionar o que será ao final requerido, cumpre rememorar 

que vigora nos certames licitatórios, o princípio equilíbrio econômico-financeiro, ou, seja, há a 

necessidade da efetiva prestação do serviço, da realização da obra, enfim, imperiosa é a 

consumação do objeto licitado, pelo contratado, mas, com a exata e correspondente 

contraprestação da administração pública, pois, ínsita é a obrigação de remunerar, condigna e 

adequadamente, o serviço prestado, sendo que em obras de valor expressivo, como é o caso em 

análise, vários fatores podem influenciar no custo da obra, ou seja, o conjunto de valores de cada 

item do serviço a ser prestado.  

 

1Doc:          53/79



GIARETTA ADVOGADOS ASSOCIADOS 

                      OAB/PR 978 
Paulo José Giaretta      OAB/PR 16.965 
Alberto José Giaretta    OAB/PR 18.358 

Carlos Natal Giaretta           OAB/PR 18.736 

Acácio Perin               OAB/PR 21.623 
Jair Luiz Scheid Filho  OAB/PR 56.044   

 

 
Rua Tenente Camargo, 1777, sala 10, ed. Eldorado, Centro, CEP 85.601-610, Francisco Beltrão-PR  

Fone (46) 3524-4371, Fax (46) 3524-0187, e-mail giarettaadv@netconta.com.br 

2 

   A análise global da situação licitatória, revela que o edital foi publicado no 

dia 07.10.2021, todavia, os preços dos itens licitados, tiveram como marco, aqueles praticados no 

longínquo mês de janeiro de 2021 e constantes nas composições de itens unitários do 

Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná – DER-PR. 

 

   Contudo, no mês de fevereiro de 2022, o DER-PR, elaborou nova tabela 

de preços com a variação de insumos, sendo que dentre eles citam-se, exemplificativamente, 

alguns que sobremodo impactam na execução da obra referente à presente licitação:  

 
 

 
 

 

   Destaque-se, a “atual” tabela acima transcrita, já está defasada, pois, 

contempla preços de insumos no mês de fevereiro de 2022, ou seja, mais 03 (três) meses 

decorreram e o processo inflacionário continua a corroer o poder aquisitivo da moeda, pois, os 

preços realmente atualizados, são maiores do que os constantes na tabela do DER-PR deste ano 

2022, para se chegar a tal conclusão, basta mencionar o preço do óleo diesel, o qual atualmente 

(maio de 2022) é vendido a um valor significativamente superior aos R$5,45 referidos na tabela 

em análise, o que é referido apenas como exemplo, pois, a majoração, se dá de modo generalizado 

nos insumos.  
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   O cenário macroeconômico no Brasil, em tal interstício temporal, restou 

drasticamente alterado, mormente nos itens alusivos à construção civil, sendo que também houve 

modificação, entenda-se majoração, dos custos com a mão-de-obra, dado que a cada período de 

12 (doze) meses, em razão da aplicação da legislação trabalhista, há o aumento salarial.  

 

   A conjuntura macroeconômica mundial afetou os custos dos insumos, pois, 

o arrefecimento da atividade econômica, mormente em virtude do período pandêmico e do 

conflito militar entre Rússia e Ucrânia, geraram impactos não somente nos derivados do petróleo, 

mas reverberou em todos os seguimentos.  

 

   Tais argumentos são invocados com o fito de, efetiva e objetivamente 

demonstrar que o equilíbrio financeiro não mais existe na presente licitação, dado que esta 

licitante, está trabalhando, com prejuízo, pois, a municipalidade está a pagar, um valor muito 

inferior àquele que a obra realmente custa, e isso não é jurídico, não é justo. 

 

   O instrumento contratual que normatiza a presente relação contratual, 

fornece o suporte ao quanto ora alegado, pois, preconiza a possibilidade de modificação dos 

valores, sob adotar o instrumento jurídico reequilíbrio econômico, com a formalização de um 

aditivo contratual, tanto que a cláusula 24ª, assim o prevê, condicionada a alteração contratual, à 

prévia e expressa anuência do PARANÁ CIDADE.   

 

   O legislador pátrio igualmente fez tal previsão, dado que se extrai do art. 

65, II, “d”, da Lei de Licitações, aliás, referida alteração contratual, poderá efetivar-se por 

iniciativa unilateral da Administração, desde que, justificadamente. 

 

   Para restabelecer a relação justa e sensata entre o que se visou pactuar 

inicialmente e os encargos que esta contratada deverá suportar e a retribuição que deverá receber 

da administração pública, deverá ocorrer a alteração dos valores dos itens constantes na proposta 

apresentada por este consórcio, com o fito de manter o princípio do equilíbrio econômico-

financeiro. 
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   Não é impeditivo ao deferimento do quanto ora postulado, o quanto 

previsto nos itens 04.6 e 12.1, ambos do edital convocatório, que preveem que a modificação de 

valores somente dar-se-ia após o decurso de 12 (doze) meses, contados da data da apresentação a 

proposta, pelos índices do INCC-DI-FGV, e com incidência somente sobre o saldo remanescente 

dos serviços, dado que o preço até então apresentado pelo município malfere o princípio do 

equilíbrio econômico e financeiro. 

 

   A tabela a seguir apresentada, demonstra, o valor licitado, o valor ofertado 

para a execução da obra (já com desconto), o valor se licitado fosse na data base de fevereiro de 

2022, o valor se licitado na mesma data base, com o mesmo desconto ofertado (percentual) e o 

valor efetivo da obra, com as variações (percentuais), vejamos:  

 
 

 
 

   Inegavelmente, a obra nos preços que constam no contrato firmado, 

atualmente inviabilizam, por completo, sua continuidade, quiçá, sacramentam a sua inexecução, 

com a paralisação dos trabalhos, caso mantidos os preços até então praticados, sem o devido 

reajuste dos preços dos insumos, para que esta licitante possa finalizar os trabalhos.  

 

   Igualmente fica esclarecido este presente pedido não caracteriza alteração 

da proposta formulada por este consórcio, mas tão-somente o exercício de um direito amparado 

pela legislação, ou seja, o restabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro do contrato, pois, 

não se espera que a administração pública, exija a execução de uma obra, em franco 

desatendimento a tal basilar princípio.  
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   Ante o exposto, requer-se a Vossa Senhoria:  

 

A. Seja recebido o presente pedido, juntamente com a documentação que a instrui, para, 

inicialmente, encaminhar cópia para o Estado do Paraná, através da pela Secretaria de 

Desenvolvimento Urbano e de Obras Públicas – SEDU e do Serviço Social Autônomo – 

PARANACIDADE, para que se manifeste acerca do presente pedido de elaboração de aditivo 

contratual para restabelecer o reequilíbrio econômico-financeiro do presente contrato licitatório. 

 

B. Seja deferido o pedido propriamente dito de reequilíbrio econômico-financeiro, sob reconhecer 

e definir como valor da obra, até o presente momento, a importância de R$9.332.118,15 (nove 

milhões, trezentos e trinta e dois mil, cento e dezoito reais, quinze centavos), com base nas tabelas 

de custos referidas na fundamentação, bem como aquelas que instruem este pedido, ou seja, a 

planilha base, planilha reequilibrada, as composições alteradas e a tabela de medições 1, 2, 3 e 4 

medidas e reequilibradas. 

 

 

   Francisco Beltrão, em 13 de junho de 2022. 

 

 

   Lucas Cella 

   Consórcio Dalba Terrasanta 
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  Protocolo 9- 5.570/2022

De: Andressa N. - SMVO-ET

Para: SMA-PGM - Procuradoria Geral do Municipio  - A/C Camila B.

Data: 14/07/2022 às 08:27:25

 

Bom dia, 

Segue anexo parecer técnico referente ao pedido de reequilíbrio econônico-financeiro para análise e parecer jurídico.

Att,  

_

Andressa Thaís Nesi 

Eng. Civil Crea-PR: 171.433/D

Anexos:

Parecer_Tecnico_Aditivo_de_Reequilibrio.pdf

Assinado digitalmente (anexos) por:

Assinante Data Assinatura

Andressa Thaís Nesi 14/07/2022 08:27:42 1Doc ANDRESSA THAÍS NESI CPF 055.XXX.XXX-97

Rafael Dal Zotto 14/07/2022 08:45:53 1Doc RAFAEL DAL ZOTTO CPF 052.XXX.XXX-35

Para verificar as assinaturas, acesse https://franciscobeltrao.1doc.com.br/verificacao/ e informe o código: 99D1-5E28-FE3E-04C6 
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 MUNICÍPIO DE FRANCISCO BELTRÃO 

 
 Estado do Paraná  

 

DESPACHO 
 

Obra: Execução de pavimentação de bloquetes pré-fabricados (paver)  
Requerente: CONSÓRCIO DALBA-TERRASANTA  
Origem: SMVO - Secretaria Municipal de Viação e Obras - Engenharia 

Destino: Procuradoria Jurídica Municipal 
Licitação: Concorrência nº 002/2021 
Contrato: PMFB nº 040/2022  
Assunto: Aditivo de Reequilíbrio 
 

 Conforme requerimento formalizado no processo acima mencionado onde a requerente 

CONSÓRCIO DALBA-TERRASANTA solicita reequilíbrio de preços para o contrato de obra 

acima descrito, faz-se as seguintes considerações: 

 

- A empresa citada foi declarada ganhadora da licitação Concorrência nº 002/2021, que se trata de 

execução de pavimentação de paver no Bairro Padre Ulrico (Conjunto Habitacional Terra Nossa), 

na data de 17/11/2021 (data da proposta); 

- O contrato foi assinado no dia 10/01/2022, sendo a ordem de serviço emitida no mesmo dia; 

- Após o início das obras, no mês de fevereiro foi apresentado no site oficial do DER, a planilha 

atualizada dos preços de serviços e suas composições. Sendo que a mesma não vinha sendo 

atualizada desde o mês de janeiro de 2021; 

- Ocorrido a atualização da planilha, o ParanaCidade (convênio responsável pelo repasse e 

acompanhamento da obra), atualizou juntamente os serviços das planilhas de referência de preços 

fornecidas no site oficial; 

- Usando desta planilha atualizada para justificar a alteração dos preços na planilha oficial, a 

empresa ganhadora do certame requereu reequilíbrio econômico financeiro do contrato, alegando 

exacerbada variação dos insumos após a proposta inicial; 

 

 Após protocolo de pedido de reequilíbrio apresentado pela empresa, pôde-se obter seguinte 

análise: 

 

- A empresa apresentou variação dos insumos em cada composição de serviço, baseando-se nas 

planilhas do DER, de Jan/2021 e Fev/2022. Sendo, uma da data da proposta e outra atualizada 

durante o andamento da obra; 

- Foi apresentado cálculo da variação dos serviços, após a atualização dos insumos dos mesmos, 

desta forma obtendo-se a variação no período solicitado; 

- Após foi adicionado a variação inflacionária INCC-FGV, para cada mês subsequente das medições 

requisitadas; 

- Desta forma, pôde-se obter o valor de variação extraordinária, seguindo os regimentos da Instrução 

Técnica nº 001/2021 apresentada pelo convênio; 

- Através da variação extraordinária, pôde-se aplicar a mesma no valor licitado original, resultando 

no valor atualizado reequilibrado para cada serviço; 
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- Assim, a empresa demonstrou os valores atualizados para cada medição realizada, fornecendo os 

valores da diferença do original (pago) para o reequilibrado, que nesse caso é o intuito da contratada 

receber através de processo de aditivo de reequilíbrio. 

- Os valores para cada serviço atualizados estão demonstrados nas planilhas protocoladas pela 

empresa, que serão apresentadas resumidamente a seguir: 

 

Medição Valor Original 
(R$) 

Valor Atualizado 
(R$) 

Diferença a 
Reequilibrar (R$) 

Porcentagem de 
Variação da 
Medição (%) 

01 335.239,36 433.861,84 98.622,48 29,41 

02 747.227,16 865.355,67 118.128,51 15,80 

03 784.615,37 935.837,69 151.222,32 19,27 

04 576.003,10 682.154,32 106.151,22 18,42 

TOTAL 2.443.084,99 2.917.209,52 474.124,53 19,41 
 

 

  Neste caso, pode-se observar que o valor total de reequilíbrio solicitado pela empresa é de 

R$ 474.124,53 (quatrocentos e setenta e quatro mil cento e vinte e quatro reais e cinquenta e três 

centavos), sendo este equivalente a 19,41% de variação extraordinária do valor já medido. 

 Baseando nos fatos acima relatados, na qualidade de projetistas, fiscais da obra e analistas do 

processo de reequilíbrio, emite-se parecer favorável, bem como recomenda-se o DEFERIMENTO 

do aditivo de reequilíbrio ao contrato de empreitada nº 040/2022/PMFB. 

  

 

 

Francisco Beltrão, 13 de julho de 2022. 

 

 

 

Rafael Dal Zotto 
Engº Civil – CREA/PR 179.118 – D 

 

 

 

 

Andressa Thaís Nesi 
Engº Civil – CREA/PR 171.433 – D 
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  Protocolo 10- 5.570/2022

De: Camila B. - SMA-PGM

Para: GP-AJ - Assessoria Jurídica 

Data: 22/07/2022 às 15:32:23

 

Segue parecer jurídico para análise e decisão do Prefeito.

Att 

_

Camila Slongo Pegoraro Bönte 

          Procuradora Geral

Anexos:

Parecer_n_1026_2022_Prot_5570_Reequilibrio_pavimentacao_Terra_Nossa_Dalba_Terrasanta_tabela_DER_deferimento.pdf

Assinado digitalmente (emissão + anexos) por:

Assinante Data Assinatura

Camila Slongo Pegoraro Bön... 22/07/2022 15:32:48 1Doc CAMILA SLONGO PEGORARO BÖNTE CPF 035.XXX.XXX...

Para verificar as assinaturas, acesse https://franciscobeltrao.1doc.com.br/verificacao/ e informe o código: DBCE-9116-D662-7D46 
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PARECER JURÍDICO N.º 1026/2022 

 
 
PROTOCOLO Nº :  5570/2022 
REQUERENTE : CONSÓRCIO DALBA - TERRASANTA  
INTERESSADA : SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO E OBRAS 
ASSUNTO        :  REEQUILÍBRIO ECONÔMICO FINANCEIRO 
 
 
1 RETROSPECTO 

 
Trata-se de pedido formulado pela empresa acima nominada em que pretende o 

reequilíbrio econômico-financeiro do Contrato de Empreitada nº. 040/2022 (Concorrência n.º 
02/2021), que tem por objeto a execução de pavimentação em blocos de concreto 
intertravados, em área 54.730,72m², no conjunto habitacional Terra Nossa, no Bairro Padre 
Ulrico, especificamente em relação aos serviços já executados e medidos pela fiscalização nos 
BM 01, 02, 03 e 04, importando no acréscimo de R$ 474.124,53 (quatrocentos e setenta e 
quatro mil cento e vinte quatro reais e cinquenta e três centavos) ao contrato. 

 
Alega que o valor inicialmente contratado foi estabelecido de acordo com a tabela 

de referência do DER com data base de janeiro de 2021, sendo efetuada a sua atualização em 
fevereiro de 2022, contudo, em razão da crescente elevação nos custos de vários insumos 
durante o período de pandemia e que ainda incide reflexos no mercado atualmente, a em-
presa vem sofrendo prejuízos financeiros insuportáveis.  

 
Anexou planilhas de composição de custos e demonstrativos de cálculo de reequilí-

brio, conforme orientações efetuadas pelos engenheiros e ficais técnicos da obra. 
 

Os fiscais da obra elaboraram Parecer Técnico atestando a compatibilidade dos va-
lores pleiteados pela contratada. 

 
É o relatório. 
 

2 FUNDAMENTAÇÃO 
 

Para que seja possível o deslinde da questão, impende esclarecer a diferença entre 
correção monetária, reajuste e recomposição de preços. Para tal desiderato, procurar-se-á 
verificar na doutrina pátria o que se tem dito sobre os conceitos, de modo que se possa 
elucidá-los. A correção monetária, na dicção de Celso Antônio BANDEIRA DE MELLO, 
diante do atraso de pagamento por parte do Poder Público “(...) sujeita-o a preservar o valor 
do crédito de sua contraparte, mediante correção monetária”.1  

 

                                                 
1 BANDERIA DE MELLO, Celso Antônio. Curso de direito administrativo. 19 ed. São Paulo: Malheiros, 

2005. p. 595. 
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A correção incide, nos termos do § 7º do art. 7º da Lei n.º 8.666/93, “(...) desde a data 

final de cada período de aferição até a do respectivo pagamento”. A obrigação, ainda, é 
prevista no art. 40, inc. XIV, c, onde se prescreve que incide a correção “(...) desde a data final 
d o período de adimplemento de cada parcela até a data do efetivo pagamento”; e, também, 
no inc. III do art. 55, o qual faz referência, do mesmo modo, aos “(...) critérios de atualização 
monetária entre a data do adimplemento das obrigações e a do efetivo pagamento”.2 Dispõe, 
ainda, Celso Antônio BANDEIRA DE MELLO: 
 

(...) correção monetária é a simples variação numérica expressiva de um mesmo valor que permanece 
inalterado e tão-somente passa a ser expresso por números diferentes. Assim: o número tal expressa na 
data “B” a mesma grandeza que o número qual expressava na data “A”.  A grandeza representada é 
constante, o número que a representa é que varia.  
Ou seja, na data “A”, a uma dada prestação (x) corresponde uma expressão em moeda y, a qual, para 
persistir exprimindo este mesmo valor, na data “B”, deveria alterar-se. Pode-se figurar a situação da 
seguinte maneira. Na data “A” x = y; na data “B” x = y’; pois y em “A”é o mesmo que y’ em B.3  

 
O objetivo da correção monetária é justamente impedir que o credor, por força da 

erosão da moeda, receba menos do que o efetivamente devido, impedindo que o 
inadimplente enriqueça indevidamente, beneficiando-se da própria mora. A correção 
monetária é devida, portanto, quando a Administração Pública incorre em atraso nos 
pagamentos. 

 
Com o reajuste o que se busca é alterar o valor a ser pago em função de variações de 

valores que determinaram a composição do preço. Mais uma vez reporta-se à doutrina de 
Celso Antônio BANDEIRA DE MELLO: 

 
Como a equação estabelecida entre as partes é uma relação de equivalência entre prestações recíprocas, 
fica entendido que ao custo de uma prestação (x) – que se compõe dos encargos econômicos por ela im-
plicados e a margem de lucro remuneratório ali embutida – correspondem os pagamentos (y) que a 
acobertam. Esta relação de igualdade ideal, convencionada, deve ser mantida. Assim, se os custos dos 
insumos necessários à prestação (x) sofrem elevações constantes – como é rotineiro entre nós –, os pa-
gamentos (y) têm de incrementar-se na mesma proporção, sem o quê a igualdade denominada “equa-
ção econômico-financeira” deixa de existir; decompõe-se.4 

 
Daí porque existem as cláusulas de reajuste. Para evitar que haja um decréscimo no 

valor dos pagamentos, em razão da variação dos preços dos insumos.  
 
No entanto, adverte Marçal JUSTEN FILHO, que “(...) somente se admite reajuste 

após decorridos doze meses, com efeitos para o futuro.” Até é possível reajuste antes de um 
ano da contratação, desde que decorrido um ano da formulação da proposta (ou da data a 
que se referir o orçamento apresentado com a proposta).5 

                                                 
2 Idem. 
3 Idem. 
4 Idem . Op. cit., p. 597. 
5 JUSTEN FILHO, Marçal. Comentários à lei de licitações e contratos administrativos. 12 ed. São Paulo: 

Dialética, 2008. p. 655. 
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Sobre a recomposição ou revisão do preço, destacam-se, porque oportunos, os 

ensinamentos de Hely Lopes MEIRELLES sobre o tema: 
 
A revisão do contrato, ou seja, a modificação das condições de sua execução, pode ocorrer por 
interesse da própria Administração ou pela superveniência de fatos novos que tornem ine-
xeqüível o ajuste inicial. A primeira hipótese surge quando o interesse público exige a altera-
ção do projeto ou dos processos técnicos de sua execução, com aumento dos encargos ajus-
tados; a segunda, quando sobrevêm atos do Governo ou fatos materiais imprevistos e im-
previsíveis pelas partes que dificultam ou agravam, de modo excepcional, o prosseguimento 
e a conclusão do objeto do contrato, por obstáculos intransponíveis em condições normais de 
trabalho ou por encarecimento extraordinário das obras e serviços a cargo do particular con-
tratado, que impõem uma recomposição dos preços ajustados, além do reajuste prefixado.6 (Gri-
fos do autor) 
 
Celso Antônio BANDEIRA DE MELLO assevera que a recomposição ou revisão de 

preços, tem lugar naqueles casos em que a manutenção do “(...) equilíbrio econômico-
financeiro não pode ser efetuada ou eficazmente efetuada pelos reajustes, pois trata-se de 
considerar situações novas insuscetíveis de serem por estes corretamente solucionáveis.”7 

 
Em síntese: a) correção monetária trata-se de atualização do desgaste monetário 

sofrido pela moeda no decurso do tempo; b) reajuste se refere ao implemento do valor pago 
acrescido pela variação dos preços dos insumos; e c) recomposição dos preços, um tanto 
mais ampla, em um de seus campos de abrangência, traduz-se na compensação dos prejuízos 
arcados pela ocorrência de fatos imprevisíveis, ou previsíveis, porém de consequências 
incalculáveis. 

 
Independentemente da previsão contratual, a lei autoriza o equilíbrio econômico-

financeiro dos contratos administrativos (artigos 37, inciso XXI, da CF/888; e 65, inciso I, letra 
d, da Lei n.º 8.666/939). 

 
Através da revisão de preços o contratado pretende repassar o aumento dos insu-

mos, por fatores alheios à sua vontade e supervenientes à contratação, para a Administração 

                                                 
6 MEIRELLES, Hely Lopes. Direito administrativo brasileiro. 33 ed. São Paulo: Malheiros, 2007. p. 244. 
7 BANDEIRA DE MELLO, Celso Antônio, p. 598. 
8 “Art. 37. (...) XXI - ressalvados os casos especificados na legislação, as obras, serviços, compras e 

alienações serão contratados mediante processo de licitação pública que assegure igualdade de condições a todos 
os concorrentes, com cláusulas que estabeleçam obrigações de pagamento, mantidas as condições efetivas da 
proposta, nos termos da lei, o qual somente permitirá as exigências de qualificação técnica e econômica 
indispensáveis à garantia do cumprimento das obrigações.” 

9 “Art. 65. Os contratos regidos por esta Lei poderão ser alterados, com as devidas justificativas, nos 
seguintes casos: I - unilateralmente pela Administração: (...) d) para restabelecer a relação que as partes 
pactuaram inicialmente entre os encargos do contratado e a retribuição da administração para a justa 
remuneração da obra, serviço ou fornecimento, objetivando a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro 
inicial do contrato, na hipótese de sobrevirem fatos imprevisíveis, ou previsíveis porém de conseqüências 
incalculáveis, retardadores ou impeditivos da execução do ajustado, ou, ainda, em caso de força maior, caso 
fortuito ou fato do príncipe, configurando álea econômica extraordinária e extracontratual.” 
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Pública, de maneira a reequilibrar a equação econômico-financeira. Este é o entendimento, 
dantes sinalizado, de Marçal JUSTEN FILHO: 

 
(...) em muitos casos, a previsão original do prazo necessário à execução do contrato exclui o cabimento 
do reajuste. Mas podem sobrevir eventos que exijam o prolongamento dos prazos contratuais. Em tal 
hipótese, não caberá aplicar o reajuste por ausência de previsão contratual. Mas o particular manterá o 
direito à compensação pelas perdas derivadas da inflação. A solução será promover a revisão de preços, 
que poderá seguir exatamente os mesmos critérios do reajuste.10      

 
Hely Lopes MEIRELLES afirma que a recomposição de preços por fatos 

supervenientes, que antes só se fazia por via judicial, é, modernamente, admitida por 
aditamento ao contrato, “(...) desde que a Administração reconheça e indique a justa causa 
ensejadora da revisão do ajuste inicial”.11 Nesse particular, é louvável a iniciativa da 
Requerente de tentar, amigavelmente, a recomposição de preços perante a Administração.  

 
O reequilíbrio econômico-financeiro do contrato, nada mais é do que a aplicação da 

cláusula rebus sic stantibus (“enquanto as coisas assim estiverem”), que designa, moderna-
mente, a Teoria da Imprevisão. Em princípio, tal teoria, de origem francesa, propunha-se a 
estabelecer uma partilha de prejuízos entre Administração e a contratada. Hodiernamente, o 
entendimento é de que a cláusula serve para reajustar a normalidade dos contratos. Celso 
Antônio BANDEIRA DE MELLO comenta que a cláusula: 

 
(...) converteu-se em fórmula eficiente para garantir integralmente o equilíbrio econômico-financeiro 
avençado ao tempo da constituição do vínculo, vale dizer: instrumento de recomposição do equilíbrio 
estabelecido, o que, no fundo, nada mais representa senão prestigiar o significado real do consensus 
expressado no contrato, pela restauração dos termos da equivalência inicial, ou seja, de sua normalida-
de substancial.12 
 
Todavia, para que o pleito seja deferido, cabe à contratada demonstrar, de forma 

inequívoca, a ocorrência do fato imprevisível ou, se previsível, de consequência incalculável, 
bem assim a demonstração concreta que passou a pagar mais ao prestar o serviço ou fornecer 
o produto.  

 
A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná consolidou-se no 

sentido de que a comprovação desses prejuízos deve ser cabal, com apresentação, em 
especial, das notas fiscais/recibos, além dos demonstrativos que atestem a disparidade entre 
preços de mercado à época da elaboração do cronograma físico financeiro e a data da efetiva 
contratação de mão de obra ou aquisição de insumos.  

 
A título ilustrativo, cita-se decisão proferida pela Quinta Câmara Cível, na Apelação 

Cível n.º 0483929-4, relatoria do Desembargador Luiz Mateus de Lima, j. 14/07/2009, cujos 
trechos da ementa e voto transcrevem-se:  

 

                                                 
10 JUSTEN FILHO, Marçal. Op. cit., p. 655. 
11 MEIRELLES, Hely Lopes. Op. cit., p. 245. 
12 BANDEIRA DE MELLO, Celso Antônio. Op. cit., p. 615. 
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APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. LICITAÇÃO. CELEBRAÇÃO DE CONTRA-
TOS ADMINISTRATIVOS. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DO EQUILÍBRIO ECONÔMICO-
FINANCEIRO. PLEITO DE APLICAÇÃO DA TEORIA DA IMPREVISÃO. IMPOSSIBILIDA-
DE. AUSÊNCIA DE PROVAS DA OCORRÊNCIA DE PREJUÍZOS. RECURSO CONHECIDO 
E DESPROVIDO. Embora tenha restado demonstrado que houve aumento nos preços dos insumos e 
materiais utilizados na execução das obras, bem como que foram utilizados materiais em quantidade 
superior à prevista no certame licitatório, não ficou comprovado que tais fatos abalaram o equilíbrio 
econômico-financeiro dos contratos. (...) (Grifei) 
 
A requerente busca a revisão ou recomposição do preço dos serviços já executados 

do contrato em apreço até a data de realização da quarta medição. Alega que os valores dos 
serviços sofreram alterações, tendo em vista que a tabela DER, de custo referencial de servi-
ços, foi atualizada em fevereiro de 2022, sendo que o valor da planilha licitada tem data base 
em janeiro de 2021. 

 
Além disso, é de conhecimento notório o crescente aumento no preço dos combustí-

veis no ano de 2022, ou seja, posteriormente ao início da execução da obra, especialmente no 
que tange ao diesel utilizado diariamente no maquinário e, consequentemente, na composi-
ção dos preços dos serviços contratados. 

 
Inicialmente, o engenheiro e fiscal da obra, Rafael Dal Zotto, solicitou, com base na 

Instrução Técnica n.º 001/2021/SEDU, que a empresa realizasse o cálculo de elevação dos 
itens de serviços desprezando-se a variação inflacionária, já que esta somente incidirá nos 
preços após decorridos 12 meses da contratação inicial, pois se trata de margem previsível de 
aumento praticado no mercado. Atendendo a solicitação, a empresa anexou a planilha com a 
adequação dos cálculos. 
 

Em seguida, corroborando a necessidade de recomposição dos preços pretendida, o 
corpo técnico de engenharia do Município manifestou-se através de Parecer Técnico atestan-
do a compatibilidade e razoabilidade dos valores pleiteados pela contratada, pois constatou-
se que, apesar da atualização da tabela DER em fevereiro de 2022, os preços dos serviços con-
tratados permanecem substancialmente defasados em relação ao mercado.  

 
De acordo com as planilhas comparativas elaboradas pela empresa e conferidas pe-

los fiscais da obra, depreende-se que os serviços em questão tiveram um aumento expressivo 
desde o início da execução da obra, verificando-se, portanto, que os valores pleiteados com o 
aumento do custo são compatíveis, bem como descontou-se o percentual referente à inflação 
do período de janeiro de 2021 (tabela base do contrato) a fevereiro de 2022 (tabela DER atua-
lizada), conforme o índice INCC-DI/FGV, obtendo-se um aumento anormal nos preços dos 
insumos a ser compensado a título de reequilíbrio econômico-financeiro. 

 
Ainda, foi recomendado que a melhor alternativa é a adoção dos valores apresenta-

dos pela empresa requerente, a fim de ser acrescido ao contrato o montante de R$ 474.124,53 
referente aos serviços já executados no Contrato acima até a quarta medição levantada.  
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Como se pode verificar, houve quebra da equação econômico financeira, de tal sorte 
que procede o pleito da Requerente, reconhecendo-se devida a recomposição do preço 
pleiteada. Por fim, o realinhamento da atual contratação representa o melhor atendimento ao 
interesse público sob o ponto de vista, inclusive, econômico, eis que evita a deflagração de 
novo procedimento licitatório ou os transtornos decorrentes de eventual paralisação nas 
obras e serviços, destacando-se que a obra em apreço é de suma importância para a imple-
mentação do projeto de revitalização e infraestrutura de conjunto habitacional do Município. 

 
Por fim, tratando-se de obra decorrente de convênio firmado com o Estado do Para-

ná, recomenda-se o encaminhamento dos autos ao ente supervisor do contrato (PARANÁ-
CIDADE), a fim de se manifestar, nos termos da Cláusula Vigésima Quarta, sobre a possibi-
lidade de aporte ao Município em relação ao valor devido a título de reequilíbrio econômico-
financeiro ao contrato. 

 
3 CONCLUSÃO 

 
ANTE O EXPOSTO, com arrimo nos artigos 37, inciso XXI, da Constituição Federal e 

65, inciso I, letra d, da Lei n.º 8.666/1993, opina-se pelo DEFERIMENTO do pedido de 
reequilíbrio econômico-financeiro ao Contrato de Empreitada nº. 040/2022 (Concorrência n.º 
02/2021), firmado com a empresa CONSÓRCIO DALBA - TERRASANTA, para o fim de 
recompor os preços em relação aos serviços já executados até a quarta medição, importando 
no acréscimo de R$ 474.124,53. De consequência, recomenda-se o seguinte:  
 

(A) à autoridade competente, no caso, o Prefeito Municipal, para que previamente 
autorize o aditamento, nos termos do art. 57, § 2º,13 da Lei n.º 8.666/93; 

 
(B) em caso de concordância, ao Controle Interno para ciência, nos termos do art. 83, 

§ 2º,14 da Lei Orgânica Municipal; 
 
(C) antes da elaboração do respectivo termo aditivo, encaminhe-se ao ente supervi-

sor do contrato (PARANÁCIDADE), a fim de se manifestar, nos termos da Cláusula Vigési-
ma Quarta, sobre a possibilidade de aporte ao Município em relação ao valor devido a título 
de reequilíbrio econômico-financeiro ao contrato. 

 
É o parecer, submetido à honrosa apreciação de Vossa Senhoria. 

 
 Francisco Beltrão/PR, 21 de julho de 2022. 

 
CAMILA SLONGO PEGORARO BONTE 
       DECRETOS 040/2015 – 013/2017 

            OAB/PR 41.048 
                                                 

13 “Art. 57. (...) § 2º. Toda prorrogação de prazo deverá ser justificada por escrito e previamente 
autorizada pela autoridade competente para celebrar o contrato.” 

14 “Art. 83. (...) § 2º. O controle interno buscará manter a regularidade na realização da receita e da 
despesa, acompanhar o desenvolvimento dos programas e da execução orçamentária e os resultados alcançados, 
bem como a perfeita execução dos contratos de que seja parte o Município.” 
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  Protocolo 11- 5.570/2022

De: Lucas F. - GP-AJ

Para: SMA-LC-ALT - Alterações Contratuais e Outros/Aditivos  - A/C Bianca N.

Data: 25/07/2022 às 07:11:06

 

Segue despacho 555 2022 para assinatura pelo Prefeito Municipal

_

Lucas Felberg

Assessor Jurídico

Anexos:

despacho_555_2022.pdf

Assinado digitalmente (anexos) por:

Assinante Data Assinatura

Cleber Fontana 01/08/2022 17:51:47 ICP-Brasil MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO CNPJ 77.816.5...

Para verificar as assinaturas, acesse https://franciscobeltrao.1doc.com.br/verificacao/ e informe o código: 0EED-20F8-0026-96BB 
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MUNICÍPIO DE FRANCISCO BELTRÃO 

Estado do Paraná 
 

Página 1 de 1 
CNPJ: 77.816.510/0001-66 - Rua Octaviano Teixeira dos Santos, n.º 1.000 - CEP 85.601-030 - Fone: (46) 3520-2121 

E-mail: fbeltrao@franciscobeltrao.com.br - webpage: www.franciscobeltrao.com.br 

 
 

 
DESPACHO N.º 555/2022 

 
 

PROCESSO N.º :  5.570/2022 
REQUERENTE :  CONSÓRCIO DALBA-TERRASANTA  
LICITAÇÃO : CONTRATO N.º 040/2022 - CONCORRÊNCIA N.º 02/2021 
OBJETO :  PAVIMENTAÇÃO DO CONJUNTO HABITACIONAL TERRA NOSSA 
ASSUNTO : REQUERIMENTO DE REEQUILÍBRIO 
 

 
 

O requerimento protocolado busca a formalização de termo de reequilíbrio re-
ferente ao contrato n.º 040/2022, referente à execução da pavimentação no conjunto habi-
tacional Terra Nossa, no Bairro Ulrico, pretendendo que o instrumento seja celebrado di-
retamente com o consórcio constituído especificamente para este fim, conforme Termo de 
Compromisso apresentado no processo licitatório.  

 
Constam do processo administrativo a solicitação da requerente, documentos, 

planilhas, justificativas, comprovantes, certidões, manifestação da fiscalização do contrato 
e parecer jurídico. 

 
Assim, devidamente analisados os documentos que embasam o requerimento 

formulado e o teor do parecer jurídico n.º 1.026/2022, dentro das possibilidades legais es-
tabelecidas pela norma de regência, Lei n.º 8.666/1993, DEFIRO o pedido de reequilíbrio, 
para o fim de recompor os preços em relação aos serviços já executados até a quarta medi-
ção, importando no acréscimo de R$ 474.124,53. 

 
Encaminhe-se ao Departamento de Licitações para cumprimento, autorizada 

aposição de assinatura digitalizada no instrumento. 
 
Comunique-se a parte interessada. 
 
Francisco Beltrão, 22 de julho de 2022. 

 
 
 

Cleber Fontana 
Prefeito Municipal  
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  Protocolo (Nota interna 25/07/2022 07:30) 5.570/2022

De: Rafael Z. - SMVO-ET

Para:  -  

Data: 25/07/2022 às 07:30:12

 

Raissa Katherine Weierbacher - SMA-LC-ALT

Favor não realizar a emissão nem publicação do termo de aditivo no momento.

Os pareceres e despacho do Prefeito serão encaminhados para o Convênio responsável pela obra para prévia
aprovação.

Somente após aprovação do mesmo que poderá ser emitido termo de aditivo e publicação.

Retornaremos com a resposta do convênio nesse processo assim que possível.

Obrigado.

_

          Rafael Dal Zotto 

Eng. Civil CREA-PR 179.118/D
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  Protocolo (Nota interna 25/07/2022 08:39) 5.570/2022

De: Raissa W. - SMA-LC-ALT

Para:  -  

Data: 25/07/2022 às 08:39:02

 

Rafael Dal Zotto - SMVO-ET

Ok.

Fico no aguardo do seu ok para a realização do termo.

att.

_

Raissa Katherine Weierbacher 

Agente Administrativo
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  Protocolo (Nota interna 02/08/2022 08:21) 5.570/2022

De: Rafael Z. - SMVO-ET

Para:  -  

Data: 02/08/2022 às 08:21:29

 

Rosangela Hobold Missio Dalpont - GVP-PC para ciência.

_

          Rafael Dal Zotto 

Eng. Civil CREA-PR 179.118/D
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  Protocolo 12- 5.570/2022

De: Rosangela D. - GVP-PC

Para: SMVO-ET - Engenharia e Topografia 

Data: 02/08/2022 às 11:06:14

 

Segue ofício solicitando anuência ao Paranacidade.

_

Rosangela Hobold Missio Dalpont 

Chefe de Projetos

Anexos:

Oficio_anuencia_Sedu.pdf
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MUNICÍPIO DE FRANCISCO BELTRÃO 
Estado do Paraná 

 

 
 Rua Octaviano Teixeira dos Santos, 1000 - Fone: (46) 3520-2121 - CNPJ: 77.816.510/0001-66 - CEP: 85.601-030 

E-mail: fbeltrao@franciscobeltrao.com.br - webpage: www.franciscobeltrao.com.br 
 

 
 
Ofício SEPLAN/CONV nº 048/2022 

 
 
 

Francisco Beltrão, 02 de agosto de 2022. 
 
 
 
AO SENHOR 
GABRIEL W. SCHILLER 
ANALISTA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL 
PARANACIDADE 
CASCAVEL/PR 
 
 

 
Referente: Convênio nº 59/2021 - SEDU 
Assunto: Reequilíbrio Econômico Financeiro 

 

Cumprimentando cordialmente Vossa Excelência, sirvo-
me do presente para solicitar anuência para realização de aditivo de acréscimo 
no valor de R$ 474.124,53 (quatrocentos e setenta e quatro mil cento e vinte e 
quatro reais e cinquenta e três centavos) do Contrato nº 040/2022, conforme 
documentação em anexo. 

Certo de sua compreensão apresento, os meus sinceros 
protestos de elevada estima e distinta consideração. 

 
Atenciosamente 

 
 
 

CLEBER FONTANA 
PREFEITO MUNICIPAL 

 
 
 
 

CLEBER 

FONTANA:020

76296921

Assinado de forma 

digital por CLEBER 

FONTANA:02076296921 

Dados: 2022.08.02 

11:01:35 -03'00'
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  Protocolo (Nota interna 08/08/2022 15:01) 5.570/2022

De: Raissa W. - SMA-LC-ALT

Para:  -  

Data: 08/08/2022 às 15:01:44

 

Rafael Dal Zotto - SMVO-ET

Aguardando seu ok para seguir com o Termo.

Obrigada

_

Raissa Katherine Weierbacher 

Agente Administrativo
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  Protocolo 13- 5.570/2022

De: Rafael Z. - SMVO-ET

Para: SMA-LC-ALT - Alterações Contratuais e Outros/Aditivos  - A/C Maria L.

Data: 10/11/2022 às 11:48:26

 

Favor encaminhar processo para emissão de termo de aditivo. Conforme requisitado pelo Prefeito, deverá ser
realizada a observação de parcelamento do valor de R$80.000,00 em novembro, R$80.000,00 em dezembro, sendo
o restante parcelado em 2023.

_

          Rafael Dal Zotto 

Eng. Civil CREA-PR 179.118/D
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  Protocolo 14- 5.570/2022

De: Maria L. - SMA-LC-ALT

Para: SMA-LC-ALT - Alterações Contratuais e Outros/Aditivos 

Data: 11/11/2022 às 09:51:19

 

BOM DIA

EM ANEXO 2º TERMO DE ADITIVO AO CONTRATO DE EMPREITADA Nº 040/2022 CONCORRÊNCIA Nº 02/2021, PARA
FINS DE ARQUIVAMENTO.

OBRIGADA

_

Maria Catarina Pereira Lima  

agente administrativo

Anexos:

ADITIVO_N_2_REEQUILIBRIO_CONTRATO_040_2022_DALBA_TERRA_SANTA.pdf

PUBLICACAO_2_CONT_040_2022__2022_11_10_.pdf
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MUNICÍPIO DE FRANCISCO BELTRÃO 

Estado do Paraná 
 

Rua Octaviano Teixeira dos Santos, 1000 – Caixa Postal 51 – CEP 85601-030  

CNPJ 77.816.510/0001-66 / e-mail: licitacao@franciscobeltrao.pr.gov.br – Telefone: (46) 3520-2103  Página 1 

2º TERMO DE ADITIVO AO CONTRATO DE EMPREITADA Nº 040/2022  

 CONCORRÊNCIA Nº 02/2021 

 
Que entre si celebram o MUNICÍPIO DE FRANCISCO BELTRÃO, estado do Paraná e a empresa 

CONSORCIO- DALBA-TERRASANTA, na forma abaixo: 
 
CONTRATANTE: Município de Francisco Beltrão, estado do Paraná, pessoa jurídica, de Direito Público 

Interno, com sede na Rua Octaviano Teixeira dos Santos, nº 1000, inscrito no CNPJ sob o nº 77.816.510/0001-66, neste 
ato representado pelo Prefeito Municipal senhor CLEBER FONTANA portador do CPF nº 020.762.969-21. 

 
CONTRATADA:Consorcio Dalba-Terrasanta, CNPJ 44.640.405/0001-60, localizada na Avenida Prefeito Moacir 

Júlio Silvestre, nº 830, andar 1, sala 11, Centro, CEP 85.010-090, centro, na cidade de Guarapuava – PR. 
 

OBJETO:Execução de pavimentação em blocos de concreto intertravados, em área 54.730,72 m2, 
incluindo serviços preliminares, terraplenagem, base/sub base, revestimento, meio-fio com sarjeta, drenagem 
e ensaios tecnológicos, no Conjunto Habitacional Terra Nossa, no Bairro Padre Ulrico, no Município de 
Francisco Beltrão - PR. 

 
JUSTIFICATIVA:Em atenção ao pedido da contratada, o Departamento Jurídico opinou pelo deferimento de 

reequilíbrio para fim de recompor os preços em relação aos serviços já executados até a quarta medição. 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA:Fica concedido o reequilíbrio no valor de R$ 474.124,53 (quatrocentos e setenta e 

quatro mil cento e vinte e quatro reais e cinquenta e três centavos), conforme planilhas juntadas ao Processo 
Administrativo nº 5.570/2022. 

 
CLÁUSULA SEGUNDA: O pagamento deverá ser executado da seguinte forma: 
a) - R$ 80.000,00 (oitenta mil reais) no mês de novembro de 2022. 
b) - R$ 80.000,00 (oitenta mil reais) no mês de dezembro de 2022. 

O restante será pago em 2023 conforme cronograma a ser requisitado. 
 
CLÁUSULA TERCEIRA: Ficam ratificadas em todos os termos e condições as demais cláusulas do contrato 

aditado, ficando este Termo fazendo parte integrante e complementar do contrato original, a fim de que juntos produzam 
um só efeito. 
 

E assim, por estarem justas e contratadas, as partes assinam o presente aditivo, para que o mesmo surta seus 
efeitos legais e jurídicos. 

 
 

Francisco Beltrão 10 de novembro de 2022. 
 

 
CLEBER FONTANA 

CPR Nº 020.762.969-21 
PREFEITO MUNICIPAL 

CONTRATANTE 

LUCIANO DALEFFE 
CONTRATADA 

CPF 697.719.959-87 
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Francisco Beltrão, 10 de novembro de 2022. 
  
SAMANTHA PÉCOITS 
Pregoeira  

Publicado por: 
Maria Catarina Pereira Lima 

Código Identificador:879CABBC 
 

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS 
PUBLICAÇAO DE EXTRATO 

 
RERRATIFICAÇÃO DA PUBLICAÇÃO EXTRATO 
  
O Secretário Municipal da Administração da Prefeitura Municipal de 
Francisco Beltrão, Estado do Paraná, com base na Lei Federal 
8.666/93 e legislação complementar, torna público extrato de 
Contrato: 
  
PARTES: Município de Francisco Beltrão - PR e a empresa CASA 
DE APOIO HOPE LTDA. 
ESPÉCIE: Contrato nº 1136/2022 - referente a Processo dispensa nº 
157/2022. 
OBJETO: Contratação de Instituição de Longa Permanência, para 
internação da paciente Alessandra Aparecida Pimentel da Silva, 
portadora de deficiência intelectual grave (transtorno esquizoafetivo – 
CID F25), pelo período de 12 (doze) meses atendendo a determinação 
judicial nº 0001741.33.2022.8.16.0083. 
PRAZO: 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias. 
VALOR TOTAL: R$ 34.800,00 (trinta e quatro mil e oitocentos 
reais). 
FORMA DE PAGAMENTO: Em até 10 (dez) dias do mês 
subsequênte com apresentação de nota fiscal. 
RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS: 
  
DOTAÇÕES 

Conta da 
despesa 

Funcional programática Fonte de 
recurso 

Natureza da despesa Grupo da 
fonte 

5560 08.006.10.301.1001.2046 494 3.3.90.39.50.10 Do Exercício 

  
Francisco Beltrão, 10 de novembro de 2022 

Publicado por: 
Maria Catarina Pereira Lima 

Código Identificador:906F7F4E 
 

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS 
PUBLICAÇAO ADITIVO 

 
A Secretaria Municipal de Administração da Prefeitura Municipal de 
Francisco Beltrão, Estado do Paraná, com base na Lei Federal 
8.666/93 e legislação complementar, torna público extrato de Termo 
Aditivo: 
  
PARTES: Município de Francisco Beltrão - PR e o Consorcio Dalba-
Terrasanta. 
ESPÉCIE: Contrato de Empreitada nº 040/2022 – Concorrência nº 
02/2021. 
OBJETO: Execução de pavimentação em blocos de concreto 
intertravados, em área 54.730,72 m2, incluindo serviços preliminares, 
terraplenagem, base/sub base, revestimento, meio-fio com sarjeta, 
drenagem e ensaios tecnológicos, no Conjunto Habitacional Terra 
Nossa, no Bairro Padre Ulrico, no Município de Francisco Beltrão - 
PR. 
ADITIVO: Em atenção ao pedido da contratada, o Departamento 
Jurídico opinou pelo deferimento de reequilíbrio para fim de recompor 
os preços em relação aos serviços já executados até a quarta medição, 
importando no acréscimo de R$ 474.124,53 (quatrocentos e setenta e 
quatro mil cento e vinte e quatro reais e cinquenta e três centavos), 
conforme planilhas juntadas ao Processo Administrativo nº 
5.570/2022. 
O pagamento deverá ser executado da seguinte forma: 
a) - R$ 80.000,00 (oitenta mil reais) no mês de novembro de 2022. 
b) - R$ 80.000,00 (oitenta mil reais) no mês de dezembro de 2022. 
O restante será pago em 2023 conforme cronograma a ser requisitado. 
  
Francisco Beltrão, 10 de novembro de 2022.  

Publicado por: 
Maria Catarina Pereira Lima 

Código Identificador:03D6787D 
 

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS 
PUBLICAÇÃO DE RESULTADO 

 
PUBLICAÇÃO DE RESULTADO 
  
A Comissão Permanente de Licitações, designada através da Portaria 
nº 223/2022, de 12 de maio de 2022, com base na Lei Federal 
8.666/93 e legislação complementar, torna público Resultado do 
processo de Inexigibilidade de Licitação. 
  
MODALIDADE: PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 
103/2022 
Objeto: Contratação de serviços para avaliação médica, realização de 
exames e fornecimento de aparelhos auditivos aos usuários do Sistema 
Único de Saúde – SUS, serviço este de referência de média 
complexidade conforme a rede Estadual de Atenção ao Deficiente 
Auditivo, para a população pertencente a 8ª e 7ª Regionais de Saúde. 
  
CONTRATADA: CRA – CENTRO DE REABILITAÇÃO 
AUDITIVA LTDA 
CNPJ Nº 02.990.304/0001-79 
VALOR TOTAL: R$ 880.000,00 (oitocentos e oitenta mil reais). 
  
Francisco Beltrão/PR, 10 de novembro de 2022 
  
DANIELA RAITZ 
Presidente da Comissão Permanente de Licitações 
  
ALEX BRUNO CHIES 
Membro da Comissão Permanente de Licitações  

Publicado por: 
Maria Catarina Pereira Lima 

Código Identificador:BC466ABD 
 

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS 
PUBLICAÇÃO DE RESULTADO 

 
PUBLICAÇÃO DE RESULTADO 
A Comissão Permanente de Licitações, designada através da Portaria 
nº 223/2022, de 12 de maio de 2022, com base na Lei Federal 
8.666/93 e legislação complementar, torna público resultado do 
Processo de Dispensa de Licitação. 
  
MODALIDADE: PROCESSO DE DISPENSA Nº 167/2022 
OBJETO – Contratação de serviços para isolamento término da 
carroceria baú dos veículos placas AVW-1G77 e BDJ-6H03, 
utilizados para o transporte de gêneros alimentícios da merenda 
escolar. 
  
FORNECEDOR: GARAGE ACESSÓRIOS AUTOMOTIVOS LTDA 
CNPJ Nº: 33.735.582/0001-03 
VALOR TOTAL: R$ 17.489,00 (dezessete mil, quatrocentos e oitenta 
e nove reais). 
  
Francisco Beltrão/PR, 10 de novembro de 2022. 
  
DANIELA RAITZ 
Presidente da Comissão Permanente de Licitações 
  
ALEX BRUNO CHIES 
Membro da Comissão Permanente de Licitações 
  

Publicado por: 
Maria Catarina Pereira Lima 

Código Identificador:43D9B220 
 

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS 
PUBLICAÇÃO TERMO DE RESCISÃO 
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