CÂMARA MUNICIPAL DE PLANALTO
CNPJ Nº 78.114.121/0001-51
Praça são Francisco de Assis, 1583
Fone: (46) 3555-2168
camaraplanalto@hotmail.com – www.cmvp.pr.gov.br
85750-000
PLANALTO
PARANÁ
ORÇAMENTO.

A Câmara Municipal de Vereadores de Planalto, Estado do Paraná, faz saber,
visando premiar a transparência e a publicidade de seus atos, bem como proporcionar a todos
os interessados igualdade de condições no fornecimento de serviços/produtos a este ente
público, que deu início a tramitação de processos para contratação do seguinte serviço:

OBJETO: Contratação de empresa de engenharia para supervisão,
fiscalização, medição e acompanhamento de abras da Câmara
Municipal de Planalto-PR, com visitas minimamente mensais; serão
realizadas até 15 vistorias e elaboração de medição dos serviços e
obras executadas, de acordo com o cronograma e etapas previstos no
projeto base, contendo fotos, relatórios, planilhas e atestado de vistoria
da empresa, assinado e carimbado pelo engenheiro responsável
técnico, referentes a construção da nova sede do Poder Legislativo,
com metragem prevista de 535 metros quadrados. Referidas vistorias
serão utilizadas para fins de liberação de pagamentos a empresa
responsável pela realização da obra.

JUSTIFICATIVA: A Câmara Municipal de Planalto (PR) não possui em
seu quadro próprio servidor com qualificação para realização dos
mencionados serviços, sendo de relevância e de caráter indispensável
a análise dos Projetos realizados, o acompanhamentos das obras, com
identificação de realização dos serviços e obras e utilização dos
produtos e materiais licitados e devidamente previstos nos projetos,
realização das necessárias vistorias e emissão de laudos de conclusão
parcial e/ou total das obras, que possibilitem a realização dos
pagamentos a futura empresa executora da obra.

CONDIÇÃO PARA CONTRATAÇÃO: Deverá a Empresa interessada,
além de atender os requisitos previstos em Lei, indicar o Engenheiro
Civil Responsável Técnico, com indicação de seu devido registro junto
ao CREA, com a devida assinatura do mesmo; bem como comprovar
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sua capacidade técnica, mediante Certidão de Acervo Técnico, emitido
pelo CREA, referente a realização de serviços congêneres ao objeto
desta Licitação, em nome do Engenheiro Civil apontado como
responsável técnico, em quantitativo mínimo de 250 metros quadrados,
sendo vedada a somatória de atestados para alcance da área mínima
exigida.

RESTRIÇÕES FUTURAS: Em decorrência da natureza dos serviços a
serem contratados neste procedimento, ficará impedida de participação
em futura licitação para realização das obras de construção da nova
sede da Câmara Municipal de Planalto, empresas que possuírem
vínculos com o Engenheiro Civil contratado.

Deste modo, convocam-se todos os interessados a apresentarem proposta
financeira (orçamento), para realização dos serviços acima descritos, que deverão ser
apresentadas pelo valor unitário de cada vistoria, conforme a tabela anexo:

Descrição do Produto/Serviço

Valor Unitário
por Vistoria (R$)

Valor Total (R$)

Realização de até 15 vistorias e elaboração de medição
dos serviços e obras executadas, de acordo com o
cronograma e etapas previstos no projeto base, contendo
fotos, relatórios, planilhas e atestado de vistoria da
empresa, assinado e carimbado pelo engenheiro
responsável técnico, referentes a construção da nova
sede do Poder Legislativo, com metragem prevista de 535
metros quadrados. Referidas vistorias serão utilizadas
para fins de liberação de pagamentos a empresa
responsável pela realização da obra.
Referida proposta poderá ser encaminhada até o dia 18 de maio de 2018, via email para camaraplanalto@hotmail.com ou entregue em mãos junto a secretária da Câmara,
devendo ser apresentada em documento timbrado da Empresa interessada, contendo o
número do CNPJ e assinatura de seu sócio administrador.
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Ressalta-se, outrossim, que a decisão da modalidade de licitação, ou ainda, da
adoção de dispensa de licitação, dar-se-á após a obtenção dos devidos orçamentos, sendo
certo que, enquadrando-se a situação nas hipóteses de dispensa de licitação, será esta, em
atenção a celeridade e economicidade, adotada como modalidade, sagrando-se vencedor o
autor da melhor proposta de preço. Caso os valores sejam superiores ou na ocorrência de
outra hipótese que não permita a dispensa da licitação, serão os orçamentos utilizados para
cálculo do preço médio e instrução do devido termo de referência, seguindo os ditames legais
para realização de procedimento licitatório.

Planalto (PR), 11 de maio de 2018.

Mauri Krielow

Marcelo Ribeiro Zimmer

Presidente

Presidente CPL

