Município de Porto Vitória
Rua Osvaldo Gomes da Silva, 717 – Fone: (42) 3573-1212
CNPJ: 75.688.366/0001-02 - CEP: 84615-000
www.portovitoria.pr.gov.br

EDITAL DE LICITAÇÃO
PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 62/2020
PROCESSO DE COMPRA Nº 60/2020
TOMADA DE PREÇOS Nº 01/2020

Objeto: A presente licitação tem por objeto contratação de empresa capacitada para realizar, sob
regime de empreitada por preço global, tipo menor preço, a pavimentação com pedras irregulares
– tipo poliédricas na linha Coronal Amazonas, sendo uma quantidade de 16.053.60 m².

RECIBO

A Empresa_____________________________________ retirou este edital de licitação e deseja ser
informada de qualquer alteração pelo e-mail:__________________________ ou pelo
fax___________,
e
/ou
Endereço____________________________________,
CEP:
________________aos _____/_____/_____
______________________
Assinatura

Obs: este documento deverá ser preenchido e enviado através do e-mail:
licitacao@portovitoria.pr.gov.br, cuidados do Presidente ou da Equipe de Apoio, que não se
responsabilizarão pelo não envio de informações posteriores (adendos/suspensão/ esclarecimentos)
referentes ao Edital, se a empresa não transmitir as informações acima descritas. EDITAL DO
PROCESSO LICITATORIO Nº 60/2020, TOMADA DE PREÇO Nº 01/2020 TIPO: MENOR
PREÇO GLOBAL

Município de Porto Vitória
Rua Osvaldo Gomes da Silva, 717 – Fone: (42) 3573-1212
CNPJ: 75.688.366/0001-02 - CEP: 84615-000
www.portovitoria.pr.gov.br

PREÂMBULO
O MUNICÍPIO DE PORTO VITÓRIA, pessoa jurídica de direito público, inscrito no CNPJ
sob o nº. 75.688.366/0001-02, por intermédio do Prefeito Municipal, Sr. Kurt Nielsen Junior,
realizará licitação, na modalidade TOMADA DE PREÇOS, do tipo MENOR PREÇO GLOBAL,
sob o regime de EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL, nos termos da Lei nº 8.666, de 21 de
junho de 1993, da Lei Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 2006, do Decreto Federal n°
8.538, de 06 de outubro de 2015, da Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 5, de 26 de maio de 2017,
da Lei de Diretrizes Orçamentárias vigente e ainda, de acordo com as condições estabelecidas neste
Edital e anexos.
1. OBJETO
1.1. A presente licitação tem por objeto contratação de empresa capacitada para realizar, sob
regime de empreitada por preço global, tipo menor preço, a pavimentação com pedras irregulares –
tipo poliédricas na linha Coronal Amazonas, sendo uma quantidade de 16.053.60 m².
HORÁRIO, DATA E LOCAL PARA A ENTREGA DOS ENVELOPES CONTENDO A
DOCUMENTAÇÃO, E A PROPOSTA DE PREÇO:
1.1.
Até às 08h59 min, do dia 17 DE JULHO DE 2020, no Departamento de Compras
e Licitações no Prédio Sede da Prefeitura, à Rua Osvaldo Gomes da Silva, 717, centro, para entrega
do Envelope nº 01, com os documentos de habilitação e Envelope n.º 02, com a proposta de preço,
além das declarações complementares.
1.2
Às 09h00min, do mesmo dia, terá início a sessão, prosseguindo-se com o credenciamento
dos participantes e a abertura dos envelopes contendo a documentação de habilitação.
1.3
Para efeito das Composições de Custo para a presente licitação, o valor máximo admitido
será de R$ R$ 478.000,05 (Quatrocentos e setenta e oito mil e cinco centavos)
1.4
DA DOCUMENTAÇÃO DISPONÍVEL (Anexos ao Edital)
Anexo I – Minuta de contrato;
Anexo II – Modelo de proposta de preço;
Anexo III – Modelo de declaração do menor;
Anexo IV – Folha de dados para elaboração de contrato;
Anexo V – Modelo de credenciamento;
Anexo VI – Modelo de declaração de cumprimentos dos requisitos de habilitação;
Anexo VII – Modelo de declaração de enquadramento com o art. 3º da Lei Complementar Federal
nº 123/2006;
Anexo VIII – Modelo de declaração de inexistência de servidor público municipal nos quadros da
empresa e que não ocupa cargo político em nenhuma das esferas (Federal, Estadual e Municipal);
Anexo IX – Modelo de declaração de Idoneidade;
Anexo X - Modelo de declaração de termo de visita/termo de declaração de ciência das condições
do local;
Anexo XI – Projeto básico
Anexo XII – Modelo de declaração de responsabilidade na reparação de erros ou vícios;
Anexo XIII – Modelo de declaração de termo de compromisso;
Anexo XIV – Modelo de declaração de prazo de validade da proposta;
Anexo XV – Modelo de declaração de manutenção dos preços;
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Anexo XVI – Modelo de declaração de conhecimento do regime de chuvas da região e laudo de
ensaio de CBR;
Anexo XVII – Modelo de declaração de concordância ao edital;
Anexo XVIII – Modelo de declaração de renúncia de prazo recursal;
Anexo XIX – Modelo de indicação de responsável técnico;

2. DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO
2.1 Esta licitação está aberta a todas as empresas que se enquadrem no ramo de atividades pertinentes
ao fornecimento do objeto da presente licitação, atendam às condições exigidas neste edital e seus
anexos.
2.1.1 AS EMPRESAS DEVEM SE INSCREVER NO CADASTRO DE FORNECEDORES
DO MUNICÍPIO DE PORTO VITÓRIA, PARA OBTER O CERTIFICADO DE REGISTRO
CADASTRAL, EM ATÉ TRÊS (3) DIAS ANTERIORES À DATA FIXADA, E
ATENDEREM TODAS AS CONDIÇÕES PARA CADASTRAMENTO NOS TERMOS DO
ARTIGO 22 § 2º DA LEI 8.666/93.
2.1.2 Para emissão previa do certificado, a empresa interessada deverá apresentar os seguintes
documentos:
CERTIDÃO NEGATIVA FEDERAL
CERTIDÃO NEGATIVA ESTADUAL
CERTIDÃO NEGATIVA MUNICIPAL
CERTIDÃO FGTS
CERTIDÃO NEGATIVA DÉBITOS TRABALHISTAS
BALANÇO PATRIMONIAL
CALCULO DO ÍNDICES DE LIQUIDEZ

2.2 É vedada a participação de pessoa jurídica em regime de concordata ou consorciada e que tenha
sido declarada inidônea por qualquer órgão da Administração direta ou indireta do Município,
Estado ou União ou ainda, que esteja com direito de participar de licitação suspenso;
2.3 Somente poderão participar as empresas que comprovem patrimônio líquido social, igual ou
superior, na data marcada para apresentação das propostas, no valor de 10% (dez por cento) do
orçamento global;
2.4 A participação na licitação implica na integral e incondicional aceitação de todas as cláusulas e
condições do presente edital, de seus anexos e das normas que o integram, bem como no
enquadramento destas condicionantes do objetivo social;
2.5 É proibida a participação do autor de projeto básico ou executivo, pessoa física ou jurídica;
2.6 É proibida a participação da empresa, isoladamente ou em consórcio, responsável pela
elaboração de projeto básico ou executivo ou da qual o autor do projeto seja dirigente, gerente,
acionista ou detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital com direito a voto, ou controlador,
responsável técnico ou subcontratado;
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2.7 É vedada a participação de servidor ou dirigente de órgãos ou entidade contratante ou
responsáveis pela licitação;
2.8 Proibida a participação de empresas constantes no cadastro de empresas inidôneas do Tribunal
de Contas da União, do Ministério da Transparência, Fiscalização e Controladoria- Geral da União;
2.9 Proibida a participação de empresas constantes no cadastro de empresas inidôneas no Sistema
de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF como impedidas ou suspensas; ou
2.10 No Cadastro Nacional de Condenações Civis por Ato de Improbidade Administrativa e
Inelegibilidade, supervisionado pelo Conselho Nacional de Justiça.
3. DA VIGÊNCIA E PRAZOS DO CONTRATO
3.1 DO PRAZO DE EXECUÇÃO DO OBJETO LICITADO:
O prazo de execução do Termo de Contrato é de 12 (doze) Meses
3.1.2 Quando do recebimento da ordem de serviço, a empresa terá no máximo 48 (quarenta e oito)
horas para dar início aos trabalhos. A emissão da ordem de serviço se dará em até no máximo 10
(dez) dias, contados da assinatura do contrato.
3.2 PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO: A vigência do contrato decorrente desta licitação
será de 365 (trezentos e Sessenta e cinco) dias, a contar da assinatura do instrumento contratual.
3.2.1 A prorrogação deste prazo somente será admitida diante da ocorrência de uma das hipóteses
previstas no art. 57, inciso II e §1º e §2°, da Lei Federal nº 8.666/93.
3.2.2 Serão excluídos os dias não trabalháveis devidamente registrados no Diário de Obras, expondo
claramente o motivo da paralisação, desde que vistados pela fiscalização.
4. FORMAS DE APRESENTAÇÃO DOS ENVELOPES
4.1 As Proponentes deverão apresentar dois envelopes, n. 01 “DOCUMENTAÇÃO” e 02
“PROPOSTA DE PREÇOS”, fechados, contendo as seguintes informações:
ENVELOPE Nº 1
DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO
MUNICÍPIO DE PORTO VITÓRIA-PR
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 60/2020
TOMADA DE PREÇOS Nº 01/2020
(RAZÃO SOCIAL DO PROPONENTE) (CNPJ)
ENVELOPE Nº 2
PROPOSTA DE PREÇO
MUNICÍPIO DE PORTO VITÓRIA-PR
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 60/2020
TOMADA DE PREÇOS Nº 01/2020
(RAZÃO SOCIAL DO PROPONENTE) (CNPJ)
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5. DO CREDENCIAMENTO
5.1 No dia, hora e local estipulado no preâmbulo deste edital, as Proponentes deverão estar
representadas por agentes credenciados, com poderes específicos para participarem da licitação.
5.2 O DOCUMENTO DE CREDENCIAMENTO DEVERÁ SER APRESENTADO FORA
DOS ENVELOPES N. 01 E N. 02.
5.3 O Credenciamento se dará com a apresentação indispensável dos seguintes documentos:
5.3.1 Cópia da cédula de identidade ou documento equivalente com foto do credenciado;
5.3.2 Formulário cujo modelo constitui o Anexo V deste edital ou através de procuração pública ou
particular, em original ou cópia autenticada em cartório ou por servidor do município de Porto
vitória, com poderes específicos para praticar todos os atos inerentes ao certame, inclusive interpor
e desistir de recursos em todas as fases licitatórias;
5.3.2.1 Sendo o representante/credenciado, pelo modelo constituído no Anexo V, deverá apresentar
cópia autenticada em cartório ou por servidor do município de Porto vitória do respectivo ato
constitutivo (Contrato Social) em vigor, devidamente registrado na Junta Comercial do Estado da
sede da licitante, no qual estejam expressos os seus poderes;
5.3.2.2 Sendo o representante/credenciado, sócio administrador da Proponente Licitante, deverá
apresentar cópia autenticada em cartório ou por servidor do município de Porto vitória do respectivo
ato constitutivo (Contrato Social) em vigor, devidamente registrado na Junta Comercial do Estado
da sede da licitante, no qual estejam expressos os seus poderes, ficando dispensado do
preenchimento do Anexo V;
5.3.2.3. Sendo o representante/credenciado por procuração da Proponente Licitante, além da
procuração (que poderá ser a original ou cópia autenticada em cartório ou por servidor do município
de Porto vitória), deverá apresentar cópia autenticada do respectivo ato constitutivo em vigor,
devidamente registrado na Junta Comercial do Estado da sede da Licitante, no qual estejam
expressos os poderes do outorgante para tais fins, ficando dispensado do preenchimento do Anexo
V;
5.3.3 Declaração dando ciência de que cumprem plenamente os requisitos de habilitação e
declaração de idoneidade, conforme modelos dos Anexos VI e IX;
5.3.4 Declaração da Proponente, assinada por seus representantes legais, de que não emprega
menores de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e menores de 16 (dezesseis)
anos em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz a partir de 14 (quatorze) anos. Segue como
modelo para preenchimento desta declaração o Anexo III deste edital;
5.3.5 Declaração que não possui em seu quadro servidor público da ativa, ou emprego público,
empregado de empresa pública ou de sociedade de economia e de inexistência de servidor público
municipal nos quadros da empresa e que não ocupa cargo político em nenhuma das esferas (Federal,
Estadual e Municipal), segue como modelo para preenchimento desta declaração o Anexo VIII deste
edital;
5.3.6 Termo de visita ou Termo de declaração – afirmando ter ciência das condições do local –
conforme Anexo X;
5.3.6.1 Independentemente do Termo apresentado acima, este deve ser assinado pela empresa
juntamente com o profissional habilitado, indicando o número de seu registro junto ao CREA/CAU;
A visita é indicada para o conhecimento de todas as implicações do objeto, tais como obstáculos que
possam influenciar no bom cumprimento do projeto ou da execução. No entanto, não é obrigatória,
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caso a licitante opte por não visitar, ela deverá se declarar ciente e responsável por tais implicações,
conforme Anexo X, não podendo alegar futuramente o desconhecimento das condições existentes.
As eventuais dúvidas, não sanadas durante a visita, poderão ser encaminhas à Comissão de
Licitações, por escrito, num prazo máximo de até 3 (três) dias corridos anteriores ao prazo de entrega
dos envelopes, sendo que as respostas aos questionamentos deverão ser encaminhadas até 01 (um)
dia corrido anterior à data de entrega dos envelopes;
5.4 MICRO EMPRESAS – ME, OU EMPRESAS DE PEQUENO PORTE – EPP:
5.4.1.Para fins de gozo dos benefícios dispostos na Lei Complementar nº 123/2006, os representantes
de Microempresas – ME e Empresas de Pequeno Porte – EPP deverão ao credenciar-se apresentar
um dos seguintes documentos:
5.4.1.1 Certidão de enquadramento no Estatuto Nacional da Microempresa e Empresa de Pequeno
Porte, fornecida pela Junta Comercial da sede do licitante, de acordo com a Instrução Normativa
DNRC nº 103/2007 ou; 5.4.4.2 Certidão Simplificada fornecida pela Junta Comercial da sede do
licitante, comprovando seu enquadramento nos termos da Lei 123/2006, ou;
5.4.1.3 Declaração de enquadramento em conformidade com o art. 3º da Lei Complementar nº
123/2006, afirmando ainda que não se enquadram em nenhuma das hipóteses do § 4º do art. 3º da
Lei Complementar Federal nº 123/2006, conforme modelo do Anexo VII;
5.5 A falsidade de declaração prestada, objetivando os benefícios da Lei Complementar n. 123, de
14 de dezembro de 2006, caracterizará o crime de que trata o art. 299 do Código Penal, sem prejuízo
do enquadramento em outras figuras penais e das sanções previstas no item 16 deste edital;
5.6 As microempresas e as empresas de pequeno porte, por ocasião da participação em certames
licitatórios, deverão apresentar toda a documentação exigida para efeito de comprovação de
regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição;
5.7 Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, será assegurado o prazo de 05
(cinco) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o proponente for declarado
o vencedor do certame, prorrogáveis por igual período, desde que solicitado pelo licitante e a critério
da Administração Pública, para a regularização da documentação;
5.8 A não-regularização da documentação no prazo previsto no subitem acima implicará decadência
do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no artigo 81 da Lei no 8.666/93, sendo
facultado à Administração convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para a
assinatura do contrato, ou revogar a licitação;
5.9 Caso o proponente deixe de apresentar quaisquer das declarações constantes nos itens 5.3.3,
5.3.4, 5.3.5, 5,3,6 e 5.4.1.3, poderá o representante assinar tais documentos disponibilizados na
sessão pela Comissão, desde que devidamente credenciado;
5.10 A não apresentação do documento de credenciamento não será motivo para a desclassificação
da proposta ou inabilitação da Proponente. Neste caso, o representante ficará apenas impedido de se
manifestar e responder pela Proponente durante os trabalhos;
5.11 Cada credenciado poderá representar apenas uma empresa;
5.12 Os documentos de credenciamento serão retidos pela Comissão e juntados ao respectivo
processo.
5.13 Caso a empresa tencione participar da licitação, sem a presença de um credenciado ou
representante, apenas com a entrega dos invólucros 01 e 02, deverá colocar os documentos
constantes nos itens 5.3.3, 5.3.4, 5.3.5, 5.3.6, 5.4 e cópia autenticada do ato constitutivo
6

Município de Porto Vitória
Rua Osvaldo Gomes da Silva, 717 – Fone: (42) 3573-1212
CNPJ: 75.688.366/0001-02 - CEP: 84615-000
www.portovitoria.pr.gov.br

(Contrato Social) em vigor, devidamente registrado na Junta Comercial do Estado da sede da
Licitante, dentro do envelope 1 – Documentação;
5.14 Tão somente a pessoa credenciada poderá intervir no procedimento licitatório, sendo
admitido, para este fim, um único representante por licitante interessado;
5.15 Por motivo de força maior, poderá ser substituído o credenciado a qualquer momento por
outro que atenda às condições de credenciamento;
5.16 Quando da necessidade de realização de nova Sessão Pública, poderá a empresa credenciar
novo representante legal, mesmo que não tenha se credenciado na Sessão Pública anterior desta
Licitação (Princípio da Supremacia do Interesse Público, bem como Princípio da Economicidade).
6. DA DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO - INVÓLUCRO Nº 01
6.1 Os documentos abaixo relacionados deverão ser apresentados na data prevista para abertura
constantes no item 1 deste edital, em uma única via, podendo ser em original ou por qualquer
processo de cópia autenticada por cartório competente ou por servidor da administração municipal
de Porto Vitória, ou publicação em órgão da imprensa oficial.
6.2 QUALIFICAÇÃO TÉCNICA
6.2.1 Prova de inscrição da empresa proponente junto ao Conselho Regional de Engenharia e
Agronomia – CREA ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo - CAU mediante a apresentação
da Certidão de Registro de Pessoa Jurídica, com prazo de validade vigente, devendo esta ser
Certidão Negativa de Débito ou Certidão Positiva de Débito com Efeitos de Negativa;
6.2.2 Certidão de Registro de Pessoa Física do responsável técnico no CREA no Conselho Regional
de Engenharia e Agronomia – CREA e/ou no Conselho de Arquitetura e Urbanismo – CAU, devendo
esta ser Certidão Negativa de Débito ou Certidão Positiva de Débito com Efeitos de Negativa;
6.3 COMPROVAÇÃO DE CAPACIDADE TÉCNICO DA EMPRESA.
6.3.1. Atestado(s) e/ou declaração(s) em nome da empresa proponente, expedido(s) por
pessoa jurídica de direito público ou privado, de execução e conclusão de, no mínimo, duas
obra de pavimentação com pedras irregulares devendo estes estarem vinculadas a ART
baixada no CREA ou RRT baixada no CAU.

6.4 COMPROVAÇÃO DE CAPACIDADE TÉCNICO-PROFISSIONAL
6.4.1 Exige-se comprovação da licitante de possuir em seu quadro, na data da Licitação: 01
engenheiro civil (sendo que o mesmo deverá ser obrigatoriamente o engenheiro pleno –
Responsável Técnico pela obra, devidamente certificado pelo CREA, com experiência
comprovada em obras compatíveis com o objeto desta licitação. Este deverá comprovar através da
apresentação de atestado e/ou certidão de responsabilidade técnica, fornecidos por pessoas jurídicas
de direito público ou privado, em nome do responsável técnico pela obra, devidamente
acompanhado da respectiva Certidão de Acervo Técnico (CAT) emitido pelo CREA ou CAU.
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a) No atestado deverá conter a identificação do emitente, bem como o nome e o cargo do signatário
constar também o endereço completo, inclusive eletrônico, se houver, do órgão/pessoa emitente,
para eventuais esclarecimentos;
Obs: Na apresentação do atestado, grifar os itens relativos ao escopo solicitado no item anterior.
6.4.1.2 Para as comprovações das qualificações técnico-profissional do item 6.4.1 será considerado
01 atestado/acervo por serviço objeto do edital ou até 03 atestado/acervo por serviço objeto do
edital desde que em obras de Pedras irregulares.
6.4.1.3 No caso do profissional indicado para ser o responsável técnico pela obra ser diferente do
responsável técnico da empresa licitante, deverá ela fazer através de declaração conforme modelo
disponibilizado no anexo XIX, que deverá ser acompanhada do registro no CREA, válido na data da
sessão;
6.4.2 Este profissional deverá comprovar o vínculo com a licitante por meio dos seguintes
documentos, conforme o caso:
6.4.2.1 No caso do profissional ser funcionário da licitante: Cópia autenticada da Carteira de
Trabalho e Previdência Social – CTPS (páginas da identificação profissional e do Contrato de
Trabalho).
6.4.2.2 No caso de profissional autônomo contratado na condição de Engenheiro pela licitante: Cópia
autenticada do contrato de prestação de serviços (com vigência durante o prazo de contratação deste
Edital);
6.4.2.3 Caso o profissional seja proprietário/sócio da empresa licitante, tal comprovação será
desnecessária visto que já é feita através do ato constitutivo apresentado no credenciamento.
6.5 DOCUMENTAÇÃO DE REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA
6.5.1 CNPJ - Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas, pela apresentação do
Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral no CNPJ, demonstrando situação cadastral
ATIVA;
6.5.2 Prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes Estadual ou Municipal, relativo ao domicílio
da sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual;
6.5.3 Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentação de certidão
expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela ProcuradoriaGeral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributários federais e à Dívida
Ativa da União (DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos à Seguridade Social, nos
termos da Portaria Conjunta nº 1.751, de 02/10/2014, do Secretário da Receita Federal do Brasil e
da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional;
6.5.4 SEF – Prova de regularidade com a Fazenda Estadual, relativa a todos os tributos administrados
pela Secretaria Estadual da Fazenda, pela apresentação da respectiva Certidão Negativa de Débito
ou Certidão Positiva de Débito com Efeitos de Negativa;
6.5.5 SMF – Prova de regularidade com a Fazenda Municipal, relativa aos tributos mobiliários e
imobiliários administrados pelo Departamento de Tributos, pela apresentação da respectiva Certidão
Negativa de Débito ou Certidão Positiva de Débito com Efeitos de Negativa;
6.5.6 FGTS – Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, pela
apresentação do Certificado de Regularidade do FGTS (CRF), demonstrando situação REGULAR;
8
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6.5.7 CNDT – Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – Prova de inexistência de débitos
inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação de Certidão Negativa, nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis Trabalhistas, aprovada pelo Decreto-Lei nº. 5.452,
de 1º de maio de 1943.
Não constando no documento seu prazo de validade, será aceito documento emitido até 60 (Sessenta)
dias imediatamente anteriores à data de sua apresentação.
6.6 QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO–FINANCEIRA
6.6.1 Certidão Negativa de Falência, Concordata ou Recuperação Judicial, expedida pelo
distribuidor da sede da pessoa jurídica, com data de emissão não superior a 180 (Cento e oitenta)
dias, quando não constar expressamente no corpo da mesma, o seu prazo de validade.
6.6.1.1 Caso na certidão conste qualquer ação judicial distribuída, deverão ser apresentados os
comprovantes de quitação dos débitos ou certidão explicativa que aponte a situação da demanda
judicial;
6.6.1.2 A certidão do distribuidor que contiver a observação “esta certidão só tem validade no seu
original” também será aceita nas formas indicadas no item 6.1 do edital;
6.6.2. Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis e
apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua
substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais
quando encerrado há mais de 3 (três) meses da data de apresentação da proposta;
6.2.3. O balanço patrimonial deverá estar assinado por contador ou por outro profissional
equivalente, devidamente registrado no Conselho Regional de Contabilidade;
6.2.4. As empresas constituídas no exercício em curso deverão apresentar cópia do balanço de
abertura ou cópia do livro diário contendo o balanço de abertura, inclusive com os termos de abertura
e encerramento;
6.2.5. Caso o licitante seja cooperativo, tais documentos deverão ser acompanhados da última
auditoria contábil financeira, conforme dispõe o artigo 112 da Lei nº 5.764, de 1971, ou de uma
declaração, sob as penas da lei, de que tal auditoria não foi exigida pelo órgão fiscalizador;
6.2.6. A boa situação financeira do licitante será avaliada pelos Índices de Liquidez Geral (LG),
Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), maiores que 1 (um), resultantes da aplicação das
fórmulas abaixo, com os valores extraídos de seu balanço:
LG =

Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo
Passivo Circulante + Passivo Não Circulante

SG =

Ativo Total
Passivo Circulante + Passivo Não Circulante

LC =

Ativo Circulante
Passivo Circulante
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6.6.4.1 As fórmulas deverão estar devidamente aplicadas em memorial de cálculos juntado ao balanço;
6.6.4.2A solicitação de balanço financeiro e apresentação de índices de liquidez, em conformidade com o

Art. 31, Inciso I e §1º, da Lei Geral de Licitações, justifica-se na medida que visa, de modo
preventivo, a ser mais um garantidor da capacidade do licitante em assumir o objeto do presente
edital e de preservar sempre a indisponibilidade do interesse público, estando em perfeita
consonância com a Súmula 289-TCU (Tribunal de Contas da União).
6.7 DEMAIS DECLARAÇÕES
6.7.1 Apresentar declaração para reparação de erros ou vícios construtivos, conforme modelo
disponibilizado no Anexo XII;
6.7.2 Apresentar termo de compromisso sobre eventuais danos, conforme modelo disponibilizado no
Anexo XIII;
6.7.3 Apresentar declaração de validade da proposta, conforme modelo disponibilizado no Anexo XIV;
6.7.4 Apresentar declaração de manutenção dos preços propostos, conforme modelo disponibilizado no
Anexo XV;
6.7.5 Apresentar declaração do conhecimento do regime de chuvas e laudo de ensaio de CBR, conforme
modelo disponibilizado no Anexo XVI;
6.7.7 Apresentar declaração de concordância com o edital e seus anexos, conforme modelo
disponibilizado no Anexo XVII;
6.7.8 Apresentar declaração de renúncia do prazo recursal, conforme modelo disponibilizado no
Anexo XVIII (opcional).
6.8 DOCUMENTOS MATRIZ/FILIAL
6.8.1 Todos os documentos apresentados para a habilitação deverão estar em nome do licitante, com
o nº do CNPJ e, preferencialmente, com endereço respectivo, devendo ser observado o seguinte:
a)

Se o licitante for a empresa matriz, todos os documentos deverão estar com o nº do CNPJ da
matriz, ou;
b) Em caso de filial, todos os documentos deverão estar com o CNPJ da filial, exceto quanto à Certidão
de Débito – emitida pela RFB e PGFN, por constar no próprio documento que é válido para matriz
e filiais, bem assim quanto ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), quando o licitante
tenha o recolhimento dos encargos centralizado, devendo, nesse caso, apresentar o documento
comprobatório para a centralização, ou;
c) Serão dispensados da apresentação de documentos com o nº do CNPJ da filial aqueles documentos
que, pela própria natureza, forem emitidos somente em nome da matriz.
d) Copia do CRC emitido NOS TERMOS DO ARTIGO 22 § 2º DA LEI 8.666/93.
7. DA PROPOSTA COMERCIAL – INVÓLUCRO N° 02
7.1 A proposta de preços deverá ser entregue em envelope fechado e necessariamente deverá
preencher os seguintes requisitos, sob pena de desclassificação:
7.2 A proposta em uma via, original, sem rasuras, emendas ou borrão, conforme modelo anexo II,
devidamente assinada e rubricada em todas as folhas, obrigatoriamente pelo Responsável Técnico
pela execução da obra;
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7.3 A planilha de orçamento de material e mão de obra, em uma via impressa, sem rasuras e
emendas, devidamente datada e assinada obrigatoriamente pelo Responsável Técnico pela execução
da obra, com todas as colunas devidamente preenchidas, inclusive com a totalização do material, da
mão de obra e valor global da proposta, conforme modelo da planilha orçamentária constante do
Processo Licitatório.
7.3.1 Composição do B.D.I.
7.4 Os preços unitários e totais apresentado pelas proponentes não poderão estar acima dos valores
do orçamento apresentado pelo município, sob pena de desclassificação.
7.5 As empresas deverão usar os preços (unitários e totais) apresentados pelo Município de Porto
Vitória como limites máximos para suas propostas, sendo admitidas apenas 02 (DUAS) CASAS
DECIMAIS APÓS A VÍRGULA. Caso os proponentes apresentem valores com 03(três) ou mais
casas decimais após a vírgula, a Comissão considerará apenas as 02 (duas) primeiras.
7.6 Razão social da empresa Proponente, CNPJ/MF, endereço completo e número de telefone;
7.7Prazo de validade da proposta, que deverá ser de, no mínimo, 60 (sessenta) dias da data estipulada
para sua apresentação;
7.8 Nome dos representantes legais, RG e CPF.
7.9 A falta de assinatura e/ou rubricas na Proposta de Preços, conforme exige o item 7.2 acima, a
ausência de indicação dos dados bancários ou da validade mínima das propostas, estando presente o
representante da empresa devidamente credenciado e com poderes para tanto, tal situação poderá ser
sanada na sessão;
7.10 Serão desclassificadas as propostas que:
a – Não obedecerem as condições estabelecidas no edital;
b – Contiverem preços ilegíveis, ou seja, quando o preço unitário e o preço total não forem passíveis
de leitura e entendimento (item a item);
c – Os Preços Unitários sejam superiores ao definido no orçamento básico;
d – Os Preços Globais sejam superiores ao definido no orçamento básico e não conter a composição
do B.D.I.
7.11 Poderão ser também desclassificadas as propostas elaboradas em desacordo com o modelo
constante no Anexo II, se tal circunstância impedir o seu julgamento com observância do princípio
da isonomia, por alterar qualquer das condições constantes do edital;
7.12 Havendo proposta com valores considerados inexequíveis, o Presidente da Comissão de
Licitação poderá solicitar justificativa de tais valores para avaliação da capacidade de realização do
fornecimento, através de documentação que comprove que os custos são coerentes com o mercado;
7.13 Recomenda-se que a Proponente anexe à sua proposta a folha de dados para elaboração do
contrato, devidamente preenchida conforme o Anexo IV deste edital.
8.DA ABERTURA DOS ENVELOPES E DO JULGAMENTO
8.1 As documentações e as propostas serão apreciadas e julgadas pela Comissão de Licitações, em
observância ao artigo 48 da Lei nº 8.666/93 e aos seguintes procedimentos:
8.1.1 As aberturas dos invólucros n° 01 e 02 far-se-ão em sessão pública, na qual cada proponente
poderá se fazer representar por seu dirigente ou pessoa devidamente credenciada por procuração
com firma reconhecida. Nessa ocasião, todas as folhas constantes nos invólucros serão rubricadas
pelos membros da Comissão e pelos representantes das proponentes presentes, que não o próprio.
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Após a abertura dos invólucros n° 01, os invólucros n° 02 ficarão em poder da Comissão,
devidamente rubricados no fecho;
8.2 O exame da documentação do invólucro n° 1 será realizado pela Comissão designada, resultando
daí a habilitação ou inabilitação da proponente, sendo a Ata da Sessão publicada nas mesmas vias
de publicação do referido edital;
8.3 Somente os concorrentes habilitados passarão para a fase de abertura das propostas do invólucro n°
02. A proponente inabilitada receberá de volta seu invólucro da proposta, intacto, mediante recibo
ou declaração constante na Ata, quando declarará, se assim o entender, quanto à desistência de
eventuais recursos;
8.4 Abertas as propostas, estas serão tidas como imutáveis e acabadas, não sendo admitidas providências
posteriores ou prorrogações em relação às exigências e formalidades previstas neste edital. Também
não será admitida desistência da proposta após a fase de habilitação;
8.5 Em cada fase do julgamento, é direito da Comissão realizar diligências visando esclarecer o processo
e realizar tantas reuniões públicas quantas forem necessárias;
8.6 Caso haja empate entre os concorrentes, o desempate será feito mediante sorteio em ato público;
8.7
A Comissão de Licitações declarará desclassificada a proposta que apresentar valor superior
do valor orçado pela Administração;
8.8 Após a análise das propostas apresentadas a Comissão declarará vencedora a proponente que tendo
atendido a todas as exigências do edital, apresentou o MENOR VALOR GLOBAL, respeitando os
limites individuais de cada item que compõe a planilha orçamentária respectiva.
9. DOS RECURSOS
9.1 Das decisões proferidas pela Comissão Permanente de Licitação caberá recurso nos termos do
art. 109 da Lei nº 8.666/93 e alterações;
9.2 É vedada a Licitante a utilização de recurso de impugnação como expediente protelatório ou que
vise a tumultuar o procedimento da Licitação. Identificado tal comportamento, poderá a Comissão
Permanente de Licitação ou, se for o caso, a autoridade superior, arquivar sumariamente os
expedientes;
9.3 O recurso deverá ser interposto mediante petição impressa, devidamente arrazoada pelo
representante legal ou preposto da recorrente, obedecendo aos prazos previstos na Lei de Licitações;
9.4 O recurso deverá ser endereçado à Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal
de Porto Vitória – Pr.
10 - DA CAUÇÃO DE GARANTIA
10.1 Com base no Artigo 56 da Lei 8.666/93, será exigida e obrigatória, no ato da assinatura do
contrato, a prestação de garantia no valor de 5% (cinco por cento) do valor contratado, numa das
seguintes modalidades:
10.1.1 Caução em dinheiro ou em títulos da dívida pública, nos termos do art. 56, §1º, I, da Lei
8.666/93;
10.1.2 Seguro-garantia;
10.1.3 Fiança bancária;
10.2. A garantia será liberada e restituída em até 30 (trinta) dias após a conclusão do contrato
mediante a apresentação do Termo de Conclusão, emitida pela Secretaria Obras e, quando a garantia
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for em dinheiro, em conta vinculada, atualizada monetariamente pela variação da Caderneta da
Poupança.
11 - DAS ORDENS DE SERVIÇO, DAS MEDIÇÕES DOS SERVIÇOS E OBRAS E

FISCALIZAÇÃO
Após o recebimento da Ordem de Serviço, as obras deverão ser iniciadas em até 48 (quarenta
e oito) horas;
11.2 O fornecimento de materiais e os serviços e obras que compõe o objeto deste Edital serão
medidos pela contratante através de acompanhamento físico e levantamento do quantitativo em
campo, bem como da qualidade dos mesmos, sendo contabilizados e somados da seguinte forma:
11.3.1 A cada período de 30 (trinta) dias ou, quando se fizer necessário em menos ou mais tempo a
critério da contratante, juntamente com a planilha de medição, a contratada deverá apresentar os
laudos e análises pertinentes.
11.1

Juntamente com a planilha de medição a Contratada deverá apresentar os laudos e análises
pertinentes.
12 - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
12.1 As despesas provenientes do objeto desta licitação correrão por conta da dotação orçamentária:

11.4

Órgão: 02 - Poder Executivo;
Unidade: 05 – Sec. De Obras, Serviços Públicos e Desenv. Urbano;
Projeto/Atividade: 15.451.0007.1.006 – obras e instalação;
Elemento de Despesa: 4.4.90.51 – Obras e Instalações.
02.05.15.451.0007.1.0006.4.4.90.51.00.00.00.00 (152)
12.2 Os valores destinados à obra são provenientes de financiamento junto à Caixa Econômica
Federal –
12.3 O pagamento será efetuado num prazo de até 10 (Dez) dias após os seguintes procedimentos e
a apresentação dos documentos:
12.3.1 Relatório de Medição assinado por profissional responsável.
12.3.2 A fiscalização poderá ser feita por empresa contratada/designada pelo Município de Porto
Vitória;
12.3.3 Vistoria da Obra por parte de Técnico;
12.3.4 Aprovação da Etapa e Liberação dos Recursos;
12.3.5 Apresentação da Relação de empregados (incluindo-se os subcontratados);
12.3.6 Apresentação da Relação das empresas subcontratadas;
12.3.7 Apresentação das certidões de regularidade (Trabalhista, Federal, Estadual, Municipal e
regularidade para com o FGTS);
12.3.8 Nota Fiscal vistada pelo Secretário de Obras e Urbanismo ou pelo seu designado.
13 - DO REAJUSTAMENTO
13.1 Não haverá reajuste, nem atualização de valores, exceto na ocorrência de fato que justifique a
aplicação da alínea “d”, do inciso II, do artigo 65, da Lei n. 8.666, de 21 de junho de 1993
consolidada.
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14 - DAS PENALIDADES
14.1 A recusa do adjudicatário em assinar o Contrato em até 05 (cinco) dias úteis, contados da data
de recebimento da comunicação formal do CONTRATANTE, sem justificativa escrita, aceita pela
Administração caracterizará o descumprimento total da obrigação assumida, caducando o seu direito
de vencedor e sujeitando-o às penalidades previstas nos artigos 86 e 87 da Lei 8.666/93 e suas
alterações;
14.2 O atraso injustificado na execução dos serviços, objeto deste Certame, sujeitará a
CONTRATADA à multa de mora, sem prejuízo das demais sanções, equivalente a 0,5 % (cinco
décimos por cento) por dia de atraso, até o limite de 20% (dez por cento) do valor devido, ressalvado
o direito da municipalidade declarar rescindido o contrato a qualquer tempo, em virtude dessa
inadimplência;
14.3 Os serviços entregues em desconformidade com as especificações solicitadas que não forem
devidamente regularizado no prazo de 72 (setenta e duas) horas, ocasionarão na incidência da multa
prevista no item 14.6 “b1”, pois nessa situação a desconformidade de especificações equivalerá a
não execução;
14.4 As eventuais multas aplicadas por força do disposto no subitem precedente, não terão caráter
compensatório, mas simplesmente moratório e, portanto, não eximem a CONTRATADA da
reparação de possíveis danos, perdas ou prejuízos que os seus atos venham a acarretar, nem impedem
a declaração de rescisão do pacto em apreço;
14.5 A CONTRATADA não incorrerá nas multas acima indicadas, quando o atraso na execução da
obra for motivo por Força Maior;
14.5.1 Entende-se por motivo de Força Maior: greve ou outras perturbações industriais, atos de
inimigo público, guerras, bloqueios, insurreições, levantes, epidemias, avalanches, terremotos,
tempestades, raios, enchentes, perturbações civis, explosões, ou qualquer outros acontecimentos
semelhantes acima relacionados, ou de força equivalente, que fujam ao controle razoável de qualquer
parte interessada que, mesmo agindo diligentemente, não consiga impedir sua ocorrência;
14.5.2 O termo “Força Maior” também deve incluir qualquer atraso causado por legislação ou
regulamentação, por ação ou omissão da CONTRATANTE que venha ocasionar atrasos à
CONTRATADA. Nenhuma parte será responsável para com a outra pelos atrasos ocasionados por
motivos de Força Maior;
14.5.3 O tempo especificado pelo contrato para entrega do objeto, deverá ser estendido por igual
período que seja necessário para compensar o tempo de interrupção causado pelo motivo de força
maior;
14.6 Pela inexecução total ou parcial das condições estabelecidas neste ato convocatório, a Prefeitura
de Porto Vitória - Pr poderá, garantida a prévia defesa do contratado no prazo de 05 (cinco) dias
úteis, aplicar as seguintes sanções:
ADVERTÊNCIA – sempre que forem observadas irregularidades de pequena monta para os quais
tenha concorrido e desde que ao caso não se apliquem as penalidades;
a)
MULTA – multa no percentual de 20% do valor contratado, por inexecução total; b1)
MULTA no percentual de 20% do valor não executado do contrato, por inexecução parcial;
b)
SUSPENSÃO TEMPORÁRIA de participar em licitação e impedimento de contratar com a
administração, pelo prazo de até 02 (dois) anos, enquanto perdurarem os motivos determinantes da
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punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a
penalidade;
c)
DECLARAÇÃO DE INIDONEIDADE para licitar ou contratar com a Administração
Pública enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a
reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade;
14.7 A título exemplificativo, são consideradas situações caracterizadoras de descumprimento total
ou parcial das obrigações contratuais:
a) Não atendimento às especificações técnicas relativas a bens, serviços ou obra prevista em contrato
ou instrumento equivalente;
b) Retardamento imotivado de fornecimento de bens, da execução de obra, de serviço ou de suas
parcelas;
c) Paralisação do serviço ou de fornecimento de bens, sem justa causa e prévia comunicação ao
Município;
d) Entrega de mercadoria falsificada, furtada, deteriorada, danificada ou inadequada para o uso, como
se verdadeira ou perfeita fosse;
e) Alteração de substância, qualidade ou quantidade da mercadoria fornecida;
f) Prestação de serviço de baixa qualidade;
g) Não apresentação dos laudos e análises pertinentes;
h) Demais situações que causem prejuízos à Administração.
14.8
As penas de multa, cabíveis na forma moratória ou compensatória, quando possuidoras de
fatos geradores distintos poderão ser cumuladas, de acordo com a gravidade da conduta.
14.9
As sanções relacionadas no item 14.6, alienas “c” e “d” também poderão ser aplicadas àquele
que:
a) Deixar de apresentar documentação exigida para o certame;
b)Apresentar declaração ou documentação falsa;
c) Ensejar o retardamento da execução do objeto da licitação;
d) Não mantiver a proposta;
e) Fraudar a execução do futuro contrato;
f) Comportar-se de modo inidôneo;
g) Cometer fraude fiscal.
14.10
A aplicação das sanções observará o devido processo administrativo, respeitando-se a ampla
defesa e o contraditório;
14.11
O atraso, para efeito de cálculo de multa, será contado em dias consecutivos, a partir do dia
seguinte ao vencimento do prazo de execução contratual;
14.12
Será propiciada defesa à CONTRATADA, antes da imposição das penalidades elencadas nos
itens precedentes;
14.13
Os valores pertinentes às multas aplicadas serão descontados da garantia, dos créditos a que
a CONTRATADA tiver direito ou cobrados judicialmente;
14.14
O prazo para pagamento, na eventualidade das irregularidades acima apontadas, terá seu
termo de início somente a partir do momento em que as mesmas sejam sanadas;
14.15
Nos atrasos superiores a 30 (trinta) dias a Nota de Empenho poderá ser cancelada e o contrato
rescindido;
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14.16
Para fazer uso das sanções aqui tratadas, a Administração considerará motivadamente a
gravidade da falta, seus efeitos, bem como os antecedentes da licitante ou Empresa vencedora,
graduando e ponderando a sua (in)aplicabilidade, caso admitida a justificativa apresentada em defesa
escrita.
14.17 A licitante ficará sujeita às penalidades previstas na Lei nº 8.666/93 e alterações, nos casos
não previstos neste Edital.
15 - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
15.1. Executar cada uma das fases do empreendimento, com a alocação dos empregados necessários
ao perfeito cumprimento das cláusulas contratuais, fornecendo e utilizando os materiais,
equipamentos, ferramentas e utensílios de qualidade e quantidade compatíveis com as especificações
contidas nos projetos e demais documentos técnicos anexos ao instrumento convocatório a que se
vincula este contrato, bem como na sua proposta;
15.2 Reparar, corrigir, remover ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, no prazo fixado
pelo fiscal do contrato, os serviços efetuados em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções
resultantes da execução ou dos materiais empregados;
15.3
Manter os empregados nos horários predeterminados pela Contratante;
15.4 Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes da execução do objeto, de acordo
com os artigos 14 e 17 a 27, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990), ficando a
Contratante autorizada a descontar da garantia prestada, caso exigida no edital, ou dos pagamentos
devidos à Contratada, o valor correspondente aos danos sofridos;
15.5 Utilizar empregados habilitados e com conhecimentos básicos dos serviços a serem
executados, em conformidade com as normas e determinações em vigor;
15.6 Apresentar os empregados devidamente identificados por meio de crachá, além de provêlos com os Equipamentos de Proteção Individual - EPI;
15.7 Apresentar à Contratante, quando for o caso, a relação nominal dos empregados que
adentrarão no órgão para a execução das atividades contratadas;
15.8 Responsabilizar-se por todas as obrigações trabalhistas, sociais, previdenciárias,
tributárias e as demais previstas na legislação específica, cuja inadimplência não transfere
responsabilidade à Contratante;
15.9 Atender às solicitações da Contratante quanto à substituição dos empregados alocados,
no prazo fixado pela fiscalização do contrato, nos casos em que ficar constatado descumprimento
das obrigações relativas à execução do serviço, conforme descrito neste instrumento contratual;
15.10 Instruir seus empregados quanto à necessidade de acatar as Normas Internas da
Contratante;
15.11 Instruir seus empregados a respeito das atividades a serem desempenhadas, alertando-os
a não executarem atividades não abrangidas pelo contrato, devendo a Contratada relatar à Contratante
toda e qualquer ocorrência neste sentido, a fim de evitar desvio de função;
15.12 Relatar à Contratante toda e qualquer irregularidade verificada no decorrer da execução
do empreendimento;
15.13 Não permitir a utilização de qualquer trabalho de menor de dezesseis anos, exceto na
condição de aprendiz para os maiores de quatorze anos; nem permitir a utilização do trabalho do
menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre;
15.14 Manter durante toda a vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigações
assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;
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15.15 Guardar sigilo sobre todas as informações obtidas em decorrência do cumprimento do
contrato;
15.16 Manter preposto aceito pela Contratante nos horários e locais de prestação de serviço
para representá-la na execução do contrato com capacidade para tomar decisões compatíveis com os
compromissos assumidos;
15.17 Cumprir, além dos postulados legais vigentes de âmbito federal, estadual ou municipal,
as normas de segurança da Contratante;
15.18 Instruir os seus empregados, quanto à prevenção de incêndios nas áreas da Contratante;
15.19 Prestar os serviços dentro dos parâmetros e rotinas estabelecidos, fornecendo todos os
materiais, equipamentos e utensílios em quantidade, qualidade e tecnologia adequadas, com a
observância às recomendações aceitas pela boa técnica, normas e legislação;
15.20 Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer
ocorrência anormal ou acidente que se verifique no local dos serviços.
15.21 Prestar todo esclarecimento ou informação solicitada pela Contratante ou por seus
prepostos, garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como aos
documentos relativos à execução do empreendimento.
15.22 Paralisar, por determinação da Contratante, qualquer atividade que não esteja sendo
executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a segurança de pessoas ou bens de
terceiros.
15.23 Adotar as providências e precauções necessárias, inclusive consulta nos respectivos
órgãos, se necessário for, a fim de que não venham a ser danificadas as redes hidros sanitárias,
elétricas e de comunicação.
15.24 Promover a guarda, manutenção e vigilância de materiais, ferramentas, e tudo o que for
necessário à execução dos serviços, durante a vigência do contrato.
15.25 Providenciar junto ao CREA e/ou ao CAU-BR as Anotações e Registros de
Responsabilidade Técnica referentes ao objeto do contrato e especialidades pertinentes, nos termos
das normas pertinentes (Leis ns. 6.496/77 e 12.378/2010);
15.26 Obter junto ao Município, conforme o caso, as licenças necessárias e demais documentos
e autorizações exigíveis, na forma da legislação aplicável;
15.27 O direito de propriedade intelectual dos produtos desenvolvidos, inclusive sobre as
eventuais adequações e atualizações que vierem a ser realizadas, logo após o recebimento de cada
parcela, de forma permanente, permitindo à Contratante distribuir, alterar e utilizar os mesmos sem
limitações;
15.28 Os direitos autorais da solução, do projeto, de suas especificações técnicas, da
documentação produzida e congêneres, e de todos os demais produtos gerados na execução do
contrato, inclusive aqueles produzidos por terceiros subcontratados, ficando proibida a sua utilização
sem que exista autorização expressa da Contratante, sob pena de multa, sem prejuízo das sanções
civis e penais cabíveis.
15.29 Promover a organização técnica e administrativa das atividades, de modo a conduzi-las
eficaz e eficientemente, de acordo com os documentos e especificações que integram ou
fundamentam o Projeto Básico e este Contrato, no prazo determinado.
15.30 Conduzir os trabalhos com estrita observância às normas da legislação pertinente,
cumprindo as determinações dos Poderes Públicos, mantendo sempre limpo o local dos serviços e
nas melhores condições de segurança, higiene e disciplina.
15.31 Submeter previamente, por escrito, à Contratante, para análise e aprovação, quaisquer
mudanças nos métodos executivos que fujam às especificações do memorial descritivo.
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15.32 Elaborar o Diário de Obra, incluindo diariamente, pelo Engenheiro preposto responsável,
as informações sobre o andamento do empreendimento, tais como, número de funcionários, de
equipamentos, condições de trabalho, condições meteorológicas, serviços executados, registro de
ocorrências e outros fatos relacionados, bem como os comunicados à Fiscalização e situação das
atividades em relação ao cronograma previsto.
15.33 Observar as seguintes diretrizes de caráter ambiental:
15.34 Qualquer instalação, equipamento ou processo, situado em local fixo, que libere ou emita
matéria para a atmosfera, por emissão pontual ou fugitiva, utilizado na execução contratual, deverá
respeitar os limites máximos de emissão de poluentes admitidos na Resolução CONAMA n° 382, de
26/12/2006, e legislação correlata, de acordo com o poluente e o tipo de fonte;
15.35 É imprescindível que se use uma camada de bloqueio entre a base do pavimento
peliedrico e do subleito, para se garantir a drenagem deste e ao mesmo tempo impedira penetração
dos corpos poliédricos para o seu interior, descaracterizando a geometria superficial. A Introdução
desta camada apresenta a vantagem de aumentar ainda mais a capacidade e o suporte do subleito,
funcionando como um reforço na face interior do pavimento.
16 DOS DEVERES E OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE
16.1 Orientar, acompanhar e fiscalizar a empresa CONTRATADA quanto à execução dos serviços
contratados, sem prejuízo das disposições administrativas, civis ou penais;
16.2 Zelar pela boa execução dos serviços pela CONTRATADA;
16.3 Cumprir e fazer cumprir as disposições das cláusulas contratuais;
16.4 Exigir dispensa de todo empregado cuja conduta seja prejudicial ao bom andamento do serviço.
Se a dispensa der origem à ação judicial, o CONTRATANTE não terá, em nenhum caso, qualquer
responsabilidade;
16.5 Emitir a Ordem de Serviço para a realização dos serviços contratados;
16.6 Empenhar os recursos necessários, garantindo o pagamento das Notas Fiscais/Faturas em dia.
16.7 Executar os serviços necessários de regularização do sub-solo ou outros serviços similares de
conformação do terreno.

17 - DA RESCISÃO
17.1 Constituem motivos para rescisão do contrato as hipóteses previstas nos artigos. 77 e 78 da Lei
nº 8.666/93, as situações prevista neste edital e demais legislações aplicáveis à matéria.
18 - DOS ESCLARECIMENTOS E DA IMPUGNAÇÃO
18.1 Qualquer cidadão ou licitante é parte legítima para impugnar o presente Ato Convocatório,
devendo observar o prazo e condições previstas no art. 41, da Lei de Licitações;
18.1.1 A impugnação citada no item anterior poderá ser efetuada mediante protocolo ou por correios
ou entregue pessoalmente no departamento de licitações ou ainda correio eletrônico (e-mail), neste
último caso deverá a empresa encaminhar os originais via correio ou entregar no Departamento de
Licitações da Prefeitura Municipal de Porto Vitória num prazo máximo de até 05 (cinco) dias úteis;
18.2 Não serão conhecidas as impugnações fora do prazo legal e/ou subscritos por representante
não habilitado legalmente ou não identificado no processo para responder pela licitante;
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18.3 As empresas interessadas poderão requerer esclarecimento sobre o presente licitação ao
Departamento de Licitações pelo fone (42)3573 12 12 ou através do endereço eletrônico
licitacao@portovitoria.pr.gov.br até o segundo dia útil antes da data marcada para a licitação;
18.4 Em caso de não solicitação de esclarecimentos e informações pelas Proponentes, pressupõe-se
que os elementos fornecidos são suficientemente claros e precisos, não cabendo posteriormente o
direito a qualquer reclamação;
18.5 Caberá ao Presidente da Comissão de Licitações, auxiliado pelo setor responsável pela
elaboração do edital, decidir sobre a impugnação no prazo de até 24 (vinte e quatro) horas;
18.6 Acolhida a impugnação contra o ato convocatório, será definida e publicada nova data para
realização do certame.
19 – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
19.1 O presente edital e seus anexos são complementares entre si, qualquer detalhe mencionado em
um dos documentos e omitido no outro, será considerado especificado e válido;
19.2 Para os casos omissos no presente edital, prevalecerão os termos da Lei n° 8.666/93 e alterações
posteriores e demais legislações em vigor;
19.3 O Município convocará o licitante vencedor no prazo de até de 05 (cinco) dias para assinatura
de contrato, no que dispõe o Art. 64 da Lei nº 8.666/93;
19.4 Os recursos deverão obedecer ao disposto do art. 109 da Lei n° 8.666/93 e alterações
posteriores;
19.5 Todas as publicações, como alterações ou prorrogações do edital, resumo de atas de julgamento,
etc., serão publicadas no Diário Oficial dos Municípios (DOM/SC) ou poderão os interessados ter
ciência dos referidos documentos nas pastas do certame licitatório;
19.6 Fica a proponente ciente de que a simples apresentação da documentação e proposta implicará
na aceitação das condições estabelecidas neste edital;
19.7 Fica eleito o foro da comarca de Porto União/SC, com exclusão de qualquer outro, para a
propositura de qualquer ação referente à presente licitação e/ou contrato dela decorrente;
19.8 Todas as referências de tempo no edital, no aviso e durante a sessão pública observarão
obrigatoriamente o horário de Brasília – DF.
Porto Vitória, em 23 DE JUNHO DE 2020
Kurt Nielsen Junior
Prefeito Municipal
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ANEXO I
MINUTA DO TERMO DE CONTRATO
PROCESSO LICITATÓRIO Nº ......./2020
PROCESSO COMPRA Nº ......../2020
TOMADA DE PREÇOS Nº ......../2020
CONTRATANTE: O MUNICÍPIO DE PORTO VITÓRIA, Estado do Paraná, pessoa
jurídica de direito público, com sede à Rua Osvaldo Gomes da Silva nº 717 -, CNPJ sob o nº
75.688.366/0001-02, Inscrição Estadual Isenta, Cidade de Porto Vitória - PR, neste ato, representado
pelo Prefeito Municipal, Sr. KURT NIELSEN JUNIOR, residente e domiciliado nesta Cidade,
portador da cédula de identidade RG nº ....................... e do CPF/MF sob o nº. ...................................,
doravante denominado CONTRATANTE, e
CONTRATADO: o (a) .............................. inscrito(a) no CNPJ/MF sob o nº
............................, sediado(a) na ..................................., em ............................. doravante designada
CONTRATADA, neste ato representada pelo(a) Sr.(a) ....................., portador(a) da Carteira de
Identidade nº ................., expedida pela (o) .................., e CPF nº ........................., tendo em vista o
que consta no Processo Administrativo nº ......../2020, e em observância às disposições da Lei nº
8.666, de 21 de junho de 1993, da Lei de Diretrizes Orçamentárias vigente e do Decreto Federal nº
7.983, de 8 de abril de 2013, bem como da instrução Normativa SLTI/MPOG nº 5, de 26 de maio
de 2017 e suas alterações, resolvem celebrar o presente Termo de Contrato, decorrente do Processo
Administrativo Nº ......../2020, Processo de Compra Nº ......../2020, Na modalidade TOMADA
DE PREÇO Nº ......../2020, mediante as cláusulas e condições a seguir enunciadas.
As partes contratantes sujeitam-se às normas da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e ao Edital de
TOMADA DE PREÇO Nº ......../2020, do Município de Porto Vitória /Pr às seguintes cláusulas
deste contrato:
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO CONTRATUAL:
1.1 Constitui objeto do presente a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA CAPACITADA PARA
REALIZAR, SOB REGIME DE EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL, TIPO MENOR
PREÇO, A PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS IRREGULARES – TIPO POLIÉDRICAS
NA LINHA CORONAL AMAZONAS, SENDO UMA QUANTIDADE DE 16.053.60 M²,
1.2 A contratação se dá em conformidade com o que é indicado no projeto básico, memorial
descritivo e planilhas de quantidades que compõe as especificações técnicas de serviços e obras
anexo ao instrumento convocatório de TOMADA DE PREÇO Nº ......./2020.
1.3 Fica estabelecida a execução indireta, Empreitada por Preço Unitário do tipo MENOR
PREÇO GLOBAL;
1.4 Integra o presente Contrato, para todos os efeitos legais, a Proposta de Preços, apresentada nesta
TOMADA DE PREÇO Nº ......../2020
1.5 A Contratada obriga-se a manter, durante a execução do Contrato, em compatibilidade com as
obrigações assumidas, todas as condições de Habilitação exigidas na licitação.
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CLÁUSULA SEGUNDA – DA REMUNERAÇÃO:
2.1.O preço a ser pago pelo Município à Contratada em razão da execução da obra, prevista na
Cláusula Primeira, será de R$ .....................(....................................);
2.2. Não será admitido pagamento adiantado de serviço ou obra não realizados.
CLÁUSULA TERCEIRA – DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:
3.1 Os pagamentos pela prestação de serviços serão devidos, observadas as seguintes condições:
a)
De conformidade com o cronograma físico-financeiro proposto e adimplida a obrigação
avençada, a Contratada apresentará à Secretaria de obras a respectiva medição, acompanhada dos
laudos e análises pertinentes;
b)
O pagamento será efetuado num prazo de até 30 (trinta) dias após os seguintes
procedimentos e a presentação dos documentos:
b.1) Relatório de Medição assinado pela fiscalização ou pelo profissional responsável;
b.2) A fiscalização poderá ser feita por empresa contratada pelo Município;
b.3) Vistoria da Obra por parte de Técnico do órgão fiscalizador;
b.4) Aprovação da Etapa e Liberação dos Recursos por parte do órgão fiscalizador;
b.5) Apresentação da Relação de empregados (incluindo-se os subcontratados);
b.6) Apresentação da Relação das empresas subcontratadas;
b.7) Apresentação de todas as certidões de regularidade (Federal, Estadual, Municipal e
regularidade para com o FGTS e Trabalhista);
b.8) Retenção de 3% a título de ISS, atendendo a Lei Complementar nº 33/2017;
b.9) Não poderá ser emitida a Nota Fiscal sem autorização por escrito da Contratante;
b.10) Nota Fiscal vistada pelo Secretário de Agricultura ou pelo seu designado.
CLÁUSULA QUARTA – DAS DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS:
4.1. A despesa com o pagamento da Contratada correrá à conta do orçamento do Município,
exercício 2020, e demais dotações conforme orçamento vigente.
Órgão: 02 - Poder Executivo;
Unidade: 05 – Sec. De Obras, Serviços Públicos e Desenv. Urbano;
Projeto/Atividade: 15.451.0007.1.006 – obras e instalação;
Elemento de Despesa: 4.4.90.51 – Obras e Instalações.
02.05.15.451.0007.1.0006.4.4.90.51.00.00.00.00 (152)
CLÁUSULA QUINTA – DOS REAJUSTAMENTOS DE PREÇOS
5.1 Não haverá reajuste, nem atualização de valores, exceto na ocorrência de fato que justifique a
aplicação da alínea “d”, do inciso II, do artigo 65, da Lei n. 8.666, de 21 de junho de 1993
consolidada.
CLÁUSULA SEXTA – DA ALTERAÇÃO DO CONTRATO
6.1. Devidamente justificado, o contrato é alterável, nas condições previstas na Lei 8.666/93 e suas
alterações, sobretudo nas especificações dos Art. 57 e 65 da referida Lei.
CLÁUSULA SÉTIMA – DA FISCALIZAÇÃO E DA ACEITAÇÃO:
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7.1 Caberá à fiscalização exercer rigoroso controle do cumprimento do Contrato, em especial
quanto às quantidades e qualidade dos serviços, fazendo cumprir todas as disposições da Lei, do
processo licitatório e do respectivo Contrato, que poderá:
a) Determinar que sejam refeitos os serviços executados de forma satisfatória, sem ônus ao
CONTRATANTE;
b) Exigir a substituição de qualquer empregado que, comprovadamente, negligencie ou apresente
comportamento inadequado durante o serviço, que solicitar propina, fizer uso de drogas ou
bebida alcoólica, faltar com a urbanidade para com os Munícipes;
c)
Exigir imediata retirada do serviço de qualquer trabalhador que não estiver usando uniforme
completo (ou EPI adequado às suas funções), ou que venha a perturbar ou embaraçar a fiscalização,
ou ainda se conduzir de modo inconveniente ou incompatível com o exercício das funções que lhe
forem atribuídas, ficando isento de responsabilidade se disso originar qualquer tipo de ação judicial,
devendo o mesmo ser substituído no prazo de até 48 (quarenta e oito) horas da notificação;
d) Requerer a aplicação das sanções e penalidades previstas em termo contratual, na Lei 8.666/93 e
demais regramentos legais pertinentes;
7.2 A CONTRATADA declara aceitar integralmente todos os métodos e processos de inspeção,
verificação e controle a serem adotados pelo CONTRATANTE;
7.3 A existência e a atuação da fiscalização do CONTRATANTE em nada restringem a
responsabilidade única, integral exclusiva da CONTRATADA, no que concerne ao objeto deste
Contrato;
7.4 O gestor e os fiscais do contrato serão designados através de portaria ou licitação específica;
7.5 Será permitido à Inspeção ou à fiscalização do Município, o acesso nas instalações de fábrica,
área de produção, documentações técnicas e ensaios que, porventura, sejam julgados necessários
pelo CONTRATANTE; 7.6 O Município fiscalizará a execução da obra contratada, nos termos
do artigo 67 da Lei nº 8.666/93, podendo para isto se valer de assessoria ou consultoria de
terceiros;
7.7 A Contratada, quando requisitada, prestará informações e esclarecimentos que demonstrem o
efetivo cumprimento do compromisso avençado;
7.8 A fiscalização terá poderes para notificar por escrito a Contratada sobre eventuais
irregularidades ou falhas verificadas, exigindo-lhe correção, sem que disso implique aumento de
despesa para o Município;
CLÁUSULA OITAVA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA:
8.1
Executar cada uma das fases do empreendimento, com a alocação dos empregados
necessários ao perfeito cumprimento das cláusulas contratuais, fornecendo e utilizando os materiais,
equipamentos, ferramentas e utensílios de qualidade e quantidade compatíveis com as especificações
contidas nos projetos e demais documentos técnicos anexos ao instrumento convocatório a que se
vincula este contrato, bem como na sua proposta;
Reparar, corrigir, remover ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, no prazo fixado pelo
fiscal do contrato, os serviços efetuados em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções
resultantes da execução ou dos materiais empregados;
8.2 Manter os empregados nos horários predeterminados pela Contratante;
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8.3 Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes da execução do objeto, de acordo
com os artigos 14 e 17 a 27, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990), ficando a
Contratante autorizada a descontar da garantia prestada, caso exigida no edital, ou dos pagamentos
devidos à Contratada, o valor correspondente aos danos sofridos;
8.4 Utilizar empregados habilitados e com conhecimentos básicos dos serviços a serem
executados, em conformidade com as normas e determinações em vigor;
8.5 Apresentar os empregados devidamente identificados por meio de crachá, além de provêlos com os Equipamentos de Proteção Individual - EPI;
8.6 Apresentar à Contratante, quando for o caso, a relação nominal dos empregados que
adentrarão no órgão para a execução das atividades contratadas;
8.7 Responsabilizar-se por todas as obrigações trabalhistas, sociais, previdenciárias,
tributárias e as demais previstas na legislação específica, cuja inadimplência não transfere
responsabilidade à Contratante;
8.8 Atender às solicitações da Contratante quanto à substituição dos empregados alocados,
no prazo fixado pela fiscalização do contrato, nos casos em que ficar constatado descumprimento
das obrigações relativas à execução do serviço, conforme descrito neste instrumento contratual;
8.9 Instruir seus empregados quanto à necessidade de acatar as Normas Internas da
Contratante;
8.10 Instruir seus empregados a respeito das atividades a serem desempenhadas, alertando-os
a não executarem atividades não abrangidas pelo contrato, devendo a Contratada relatar à Contratante
toda e qualquer ocorrência neste sentido, a fim de evitar desvio de função;
8.11 Relatar à Contratante toda e qualquer irregularidade verificada no decorrer da execução
do empreendimento;
8.12 Não permitir a utilização de qualquer trabalho de menor de dezesseis anos, exceto na
condição de aprendiz para os maiores de quatorze anos; nem permitir a utilização do trabalho do
menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre;
8.13 Manter durante toda a vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigações
assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;
8.14 Guardar sigilo sobre todas as informações obtidas em decorrência do cumprimento do
contrato;
8.15 Manter preposto aceito pela Contratante nos horários e locais de prestação de serviço
para representá-la na execução do contrato com capacidade para tomar decisões compatíveis com os
compromissos assumidos;
8.16 Cumprir, além dos postulados legais vigentes de âmbito federal, estadual ou municipal,
as normas de segurança da Contratante;
8.17 Instruir os seus empregados, quanto à prevenção de incêndios nas áreas da Contratante;
8.18 Prestar os serviços dentro dos parâmetros e rotinas estabelecidos, fornecendo todos os
materiais, equipamentos e utensílios em quantidade, qualidade e tecnologia adequadas, com a
observância às recomendações aceitas pela boa técnica, normas e legislação;
8.19 Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer
ocorrência anormal ou acidente que se verifique no local dos serviços.
8.20 Prestar todo esclarecimento ou informação solicitada pela Contratante ou por seus
prepostos, garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como aos
documentos relativos à execução do empreendimento.
8.21 Paralisar, por determinação da Contratante, qualquer atividade que não esteja sendo
executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a segurança de pessoas ou bens de
terceiros.
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8.22 Adotar as providências e precauções necessárias, inclusive consulta nos respectivos
órgãos, se necessário for, a fim de que não venham a ser danificadas as redes hidros sanitárias,
elétricas e de comunicação.
8.23 Promover a guarda, manutenção e vigilância de materiais, ferramentas, e tudo o que for
necessário à execução dos serviços, durante a vigência do contrato.
8.24 Providenciar junto ao CREA e/ou ao CAU-BR as Anotações e Registros de
Responsabilidade Técnica referentes ao objeto do contrato e especialidades pertinentes, nos termos
das normas pertinentes (Leis ns. 6.496/77 e 12.378/2010);
8.25 Obter junto ao Município, conforme o caso, as licenças necessárias e demais documentos
e autorizações exigíveis, na forma da legislação aplicável;
8.26 O direito de propriedade intelectual dos produtos desenvolvidos, inclusive sobre as
eventuais adequações e atualizações que vierem a ser realizadas, logo após o recebimento de cada
parcela, de forma permanente, permitindo à Contratante distribuir, alterar e utilizar os mesmos sem
limitações;
8.27 Os direitos autorais da solução, do projeto, de suas especificações técnicas, da
documentação produzida e congêneres, e de todos os demais produtos gerados na execução do
contrato, inclusive aqueles produzidos por terceiros subcontratados, ficando proibida a sua utilização
sem que exista autorização expressa da Contratante, sob pena de multa, sem prejuízo das sanções
civis e penais cabíveis.
8.28 Promover a organização técnica e administrativa das atividades, de modo a conduzi-las
eficaz e eficientemente, de acordo com os documentos e especificações que integram ou
fundamentam o Projeto Básico e este Contrato, no prazo determinado.
8.29 Conduzir os trabalhos com estrita observância às normas da legislação pertinente,
cumprindo as determinações dos Poderes Públicos, mantendo sempre limpo o local dos serviços e
nas melhores condições de segurança, higiene e disciplina.
8.30 Submeter previamente, por escrito, à Contratante, para análise e aprovação, quaisquer
mudanças nos métodos executivos que fujam às especificações do memorial descritivo.
8.31 Elaborar o Diário de Obra, incluindo diariamente, pelo Engenheiro preposto responsável,
as informações sobre o andamento do empreendimento, tais como, número de funcionários, de
equipamentos, condições de trabalho, condições meteorológicas, serviços executados, registro de
ocorrências e outros fatos relacionados, bem como os comunicados à Fiscalização e situação das
atividades em relação ao cronograma previsto.
8.32 Observar as seguintes diretrizes de caráter ambiental:
8.33 Qualquer instalação, equipamento ou processo, situado em local fixo, que libere ou emita
matéria para a atmosfera, por emissão pontual ou fugitiva, utilizado na execução contratual, deverá
respeitar os limites máximos de emissão de poluentes admitidos na Resolução CONAMA n° 382, de
26/12/2006, e legislação correlata, de acordo com o poluente e o tipo de fonte;
8.34 É imprescindível que se use uma camada de bloqueio entre a base do pavimento
peliedrico e do subleito, para se garantir a drenagem deste e ao mesmo tempo impedira
penetração dos corpos poliédricos para o seu interior, descaracterizando a geometria
superficial. A Introdução desta camada apresenta a vantagem de aumentar ainda mais a
capacidade e o suporte do subleito, funcionando como um reforço na face interior do
pavimento.
CLÁUSULA NONA – DAS OBRIGAÇÕES DO MUNICÍPIO:
9.1 Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela Contratada, de acordo com as
cláusulas contratuais e os termos de sua proposta;
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9.2 Exercer o acompanhamento e a fiscalização dos serviços, por servidor ou comissão
especialmente designada, anotando em registro próprio as falhas detectadas, indicando dia,
mês e ano, bem como o nome dos empregados eventualmente envolvidos, encaminhando os
apontamentos à autoridade competente para as providências cabíveis;
9.3
Notificar a Contratada por escrito da ocorrência de eventuais imperfeições, falhas ou
irregularidades constatadas no curso da execução dos serviços, fixando prazo para a sua correção,
certificando-se de que as soluções por ela propostas sejam as mais adequadas;
9.4 Pagar à Contratada o valor resultante da prestação contratual, conforme cronograma
físico-financeiro;
9.5 Fornecer por escrito as informações necessárias para o desenvolvimento dos serviços
objeto do contrato;
9.6 Realizar avaliações periódicas da qualidade dos serviços, após seu recebimento;
9.7 Cientificar a Autoridade Superior para adoção das medidas cabíveis quando do
descumprimento das obrigações pela Contratada;
9.8 Executar os serviços necessários de regularização do sub-solo ou outros serviços similares de
conformação do terreno.
CLÁUSULA DÉCIMA – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS/PENALIDADES
10.1 O atraso injustificado na execução dos serviços, objeto deste Certame, sujeitará a
CONTRATADA à multa de mora, sem prejuízo das demais sanções, equivalente a 0,5 % (cinco
décimos por cento) por dia de atraso, até o limite de 20% (dez por cento) do valor devido,
ressalvado o direito da municipalidade declarar rescindido o contrato a qualquer tempo, em
virtude dessa inadimplência;
10.2 Os serviços entregues em desconformidade com as especificações solicitadas que não forem
devidamente regularizado no prazo de 72 (setenta e duas) horas, ocasionarão na incidência da
multa prevista no item 10.5, “b1”, pois nessa situação a desconformidade de especificações
equivalerá a não execução;
10.3 As eventuais multas aplicadas por força do disposto no subitem precedente, não terão caráter
compensatório, mas simplesmente moratório e, portanto, não eximem a CONTRATADA da
reparação de possíveis danos, perdas ou prejuízos que os seus atos venham a acarretar, nem
impedem a declaração de rescisão do pacto em apreço; 10.4 A CONTRATADA não incorrerá nas
multas acima indicadas, quando o atraso na execução da obra for motivo por Força Maior;
10.4.1 Entende-se por motivo de Força Maior: greve ou outras perturbações industriais, atos de
inimigo público, guerras, bloqueios, insurreições, levantes, epidemias, avalanches, terremotos,
tempestades, raios, enchentes, perturbações civis, explosões, ou qualquer outros acontecimentos
semelhantes acima relacionados, ou de força equivalente, que fujam ao controle razoável de
qualquer parte interessada que, mesmo agindo diligentemente, não consiga impedir sua
ocorrência;
10.4.2 O termo “Força Maior” também deve incluir qualquer atraso causado por legislação ou
regulamentação, por ação ou omissão da CONTRATANTE que venha ocasionar atrasos à
CONTRATADA. Nenhuma parte será responsável para com a outra pelos atrasos ocasionados
por motivos de Força Maior;
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10.4.3 O tempo especificado pelo contrato para entrega do objeto, deverá ser estendido por igual
período que seja necessário para compensar o tempo de interrupção causado pelo motivo de força
maior;
10.5 Pela inexecução total ou parcial das condições estabelecidas neste ato convocatório, a
Prefeitura de Porto Vitória - Pr poderá, garantida a prévia defesa do contratado no prazo de 05
(cinco) dias úteis, aplicar as seguintes sanções:
a) ADVERTÊNCIA – sempre que forem observadas irregularidades de pequena monta para os
quais tenha concorrido e desde que ao caso não se apliquem as penalidades;
b) MULTA – multa no percentual de 20% do valor contratado, por inexecução total;
b.1) MULTA no percentual de 20% do valor não executado do contrato, por inexecução parcial;
c) SUSPENSÃO TEMPORÁRIA de participar em licitação e impedimento de contratar com a
administração, pelo prazo de até 02 (dois) anos, enquanto perdurarem os motivos determinantes
da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a
penalidade;
d) DECLARAÇÃO DE INIDONEIDADE para licitar ou contratar com a Administração Pública
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a
reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade;
10.6 A título exemplificativo, são consideradas situações caracterizadoras de descumprimento total
ou parcial das obrigações contratuais:
a) Não atendimento às especificações técnicas relativas a bens, serviços ou obra prevista em contrato
ou instrumento equivalente;
b) Retardamento imotivado de fornecimento de bens, da execução de obra, de serviço ou de suas
parcelas;
c) Paralisação do serviço ou de fornecimento de bens, sem justa causa e prévia comunicação ao
Município;
d) Entrega de mercadoria falsificada, furtada, deteriorada, danificada ou inadequada para o uso, como
se verdadeira ou perfeita fosse;
e) Alteração de substância, qualidade ou quantidade da mercadoria fornecida;
f) Prestação de serviço de baixa qualidade;
g) Não apresentação dos laudos e ensaios pertinentes;
h) Demais situações que causem prejuízos à Administração.
10.6.1 A licitante ficará sujeita as penalidade prevista na Lei 8.666/93 e alterações, nos casos não
previstos neste contrato.
10.7 As penas de multa, cabíveis na forma moratória ou compensatória, quando possuidoras de
fatos geradores distintos poderão ser cumuladas, de acordo com a gravidade da conduta.
10.8 As sanções relacionadas no item 10.5, alienas “c” e “d” também poderão ser aplicadas àquele
que:
a) Deixar de apresentar documentação exigida para o certame;
b) Apresentar declaração ou documentação falsa;
c) Ensejar o retardamento da execução do objeto da licitação;
d) Não mantiver a proposta;
e) Fraudar a execução do futuro contrato;
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f) Comportar-se de modo inidôneo;
g) Cometer fraude fiscal.
10.9 A aplicação das sanções observará o devido processo administrativo, respeitando-se a ampla
defesa e o contraditório;
10.10 O atraso, para efeito de cálculo de multa, será contado em dias consecutivos, a partir do dia
seguinte ao vencimento do prazo de execução contratual;
10.11 Será propiciada defesa à CONTRATADA, antes da imposição das penalidades elencadas nos
itens precedentes;
10.12 Os valores pertinentes às multas aplicadas serão descontados da garantia, dos créditos a que
a CONTRATADA tiver direito ou cobrados judicialmente;
10.13 O prazo para pagamento, na eventualidade das irregularidades acima apontadas, terá seu
termo de início somente a partir do momento em que as mesmas sejam sanadas;
10.14 Nos atrasos superiores a 30 (trinta) dias a Nota de Empenho poderá ser cancelada e o contrato
rescindido;
10.15 Para fazer uso das sanções aqui tratadas, a Administração considerará motivadamente a
gravidade da falta, seus efeitos, bem como os antecedentes da licitante ou Empresa vencedora,
graduando e ponderando a sua (in)aplicabilidade, caso admitida a justificativa apresentada em defesa
escrita.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA RESCISÃO:
11.1 A rescisão do presente contrato poderá ser:
a) determinada por ato unilateral e escrito da Administração, nos casos enumerados nos incisos I a
XII e XVII do artigo 78 da Lei n° 8.666/93, alterada pela Lei n° 8. 883/94;
b) a inexecução total ou parcial do presente enseja sua rescisão pela Administração, com as
consequências previstas na cláusula décima;
c) amigável, por acordo entre as partes, mediante autorização escrita e fundamentada da autoridade
competente, reduzida a termo no processo licitatório, desde que haja conveniência da
Administração;
d)
constituem motivos para rescisão do presente os previstos no artigo 78 da Lei n° 8.666/93,
alterada pela Lei n° 8. 883/94;
e) em caso de rescisão prevista nos incisos XII do artigo 78 da Lei n° 8.666/93, alterada pela Lei n°
8.883/94, sem que haja culpa da proponente vencedora será esta ressarcida dos prejuízos
regulamentares comprovados, quando os houver sofrido;
f) a rescisão do presente de que trata o inciso I do artigo 78 acarretará as consequências previstas no
artigo 80, incisos I a IV, ambos da Lei n° 8.666/93, alterada pela Lei n° 8.883/94.
11.2 Sem prejuízo de quaisquer sanções aplicáveis, a critério do Município, a rescisão importará em:
a)
aplicação da pena de suspensão do direito de licitar com o Município e seus órgãos
descentralizados, pelo prazo de até 02 (dois) anos;
b)
declaração de inidoneidade quando a CONTRATADA, sem justa causa, não cumprir as
obrigações assumidas, praticando falta grave, dolosa ou revestida de má fé, a juízo do Município.
A pena de inidoneidade será aplicada em despacho fundamentado, assegurado a defesa ao infrator,
ponderada a natureza, a gravidade da falta e a extensão do dano efetivo ou potencial.
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CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DOS PRAZOS:
12.1 DO PRAZO DE EXECUÇÃO DO OBJETO LICITADO: O prazo máximo para fornecimento
de materiais e execução dos serviços e obras será de 12 (Doze) meses;
§ 1º - Quando do recebimento da ordem de serviço, a empresa terá no máximo 48 (quarenta e oito)
horas para dar início aos trabalhos. A emissão da ordem de serviço se dará em até no máximo 10
(dez) dias, contados da assinatura do contrato.
12.2 PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO: A vigência do contrato decorrente desta licitação
será de 12 (Doze) meses, a contar da assinatura do instrumento contratual.
§ 2º - A prorrogação deste prazo somente será admitida diante da ocorrência de uma das hipóteses
previstas no art. 57, inciso II e §1º e §2°, da Lei Federal nº 8.666/93.
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA CAUÇÃO:
13.1 A contratada no ato da assinatura do presente instrumento, deverá comprovar o recolhimento
de caução no valor equivalente a 5% (cinco) por cento do valor do contrato, de escolha por uma
das modalidades a seguir:
a) Caução em dinheiro ou em títulos da dívida pública, nos termos do art. 56, §1º, I, da Lei 8.666/93;
b) Seguro-garantia;
c) Fiança bancária;
13.2 A garantia será liberada e restituída em até 30 dias após a conclusão do contrato mediante a
apresentação do Termo de Conclusão e baixa da CNO - Cadastro Nacional de Obras, emitida pela
Secretario Obras, e, quando a garantia for em dinheiro, em conta vinculada, atualizada
monetariamente pela variação da Caderneta de Poupança.
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DA PUBLICAÇÃO
A administração Municipal deverá publicar o resumo deste instrumento de contrato até o quinto dia
útil do mês subseqüente ao mês de assinatura, na imprensa oficial (DOM) e no site oficial do
município, em conformidade com o parágrafo único do artigo 61 da Lei 8.666/93.
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DO FORO
14.1 Fica eleito o Foro da Comarca de União da Vitória/Pr, com prevalência sobre qualquer outro,
por mais privilegiado que seja, para adoção de quaisquer medidas judiciais, pertinentes ao presente
contrato.
14.2 Por concordarem com os seus termos, este ajuste é assinado pelas partes contratantes, em 02
(duas) vias de igual teor e forma e igualmente, o assinam.
Porto vitória, em ..............de........................................de2020.
_________________________
Kurt Nielsen Junior
Prefeito Municipal
CONTRATANTE

_________________________
Responsável Legal
CNPJ:
CONTRATADA
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TESTEMUNHAS:
1.
____________________________________________
Nome:
CPF:

2. __________________________________
Nome:
CPF:
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ANEXO II

PROPOSTA DE PREÇOS
(Modelo que pode ser preenchido pela Proponente como sua proposta)
Nome da Proponente:
Endereço:
Telefone/Fax:
CNPJ/MF:
Conforme estipulado no item 7 do edital e suas especificações, propomos:
ITEM Especificação

Valor
Unitário
(material)
R$

Valor
Valor
Unitário
BDI
(mão de R$
obra)
R$

Valor
Total
R$

Descrição dos itens de forma
completa

1. Prazo de validade da presente proposta (
para sua apresentação não inferior a 60 (sessenta) dias.

) dias da data estipulada

2. Declaramos que esta proposta, nos termos do edital, é firme e concreta, não nos cabendo
desistência após a fase de habilitação, na forma do art. 43, § 6º, da Lei n. 8.666/93 com
suas alterações.

Data:
Assinatura:
Nome:
RG:

CPF:
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ANEXO III

DECLARAÇÃO

Declaro

que

a

empresa

_

inscrita no
CNPJ
nº
, por intermédio de seu representante
legal Sr. (a) portador (a) da
Carteira
de
Identidade
nº ___________, CPF
nº___________________, DECLARA, para fins do disposto no inciso V, do art. 27, da Lei
8.666/93, acrescido pela Lei 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de 18
(dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 (dezesseis)
anos.
Ressalva: empresa menor, a partir de 14 (quatorze) anos, na condição de aprendiz.

_____________, ____de

de 2020.

(assinatura do representante da empresa)
(Nome, Cargo, RG e CPF)

(Observação: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima)
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ANEXO IV

FOLHA DE DADOS PARA ELABORAÇÃO DE CONTRATO

Razão Social:

.

Endereço:

.

Cidade: _________________ Estado:
Telefone: (

)

CEP: _______________________
Fax: ( ____ )

Nome da pessoa para contatos:_________________________________________________
Telefone: ( ______ ) _____________ E-mail _____________________________________
Nome completo da pessoa da pessoa que assinará o contrato: _________________________
Cargo que a pessoa ocupa na empresa: _____________________________________
RG.: ____________

CPF: _______________________________

Obs.: em caso de representação por procurador, juntar o instrumento de mandato específico para
assinatura do contrato.

Data:
(assinatura do representante da empresa)
(Nome, Cargo, RG e CPF)
Observação: Solicitamos a gentileza de preencher este formulário, e entregá-lo juntamente com
os envelopes da presente licitação. Caso essa empresa seja vencedora, estes dados facilitarão a
elaboração e assinatura do contrato referente a este procedimento licitatório. A não apresentação
dessa folha não implicará a inabilitação da Proponente.
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ANEXO V

MODELO DE CREDENCIAMENTO

A empresa
, com sede na
,
C.N.P.J. sob nº
, representada pelo Sr.
,
CREDENCIA o Sr.
,
(CARGO),
portador do R.G. nr. e C.P.F. nr. , para representá-la perante a Prefeitura Municipal de
Porto Vitória em licitação na modalidade TOMADA DE PREÇO nº ........./2020, podendo
praticar todos os atos inerentes ao certame, inclusive interpor e desistir de recursos em todas as
fases licitatórias.

Data:

(assinatura do representante da empresa)
(Nome, Cargo, RG e CPF)
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ANEXO VI

MODELO DE DECLARAÇÃO
HABILITAÇÃO

DE

CUMPRIMENTO

DOS

REQUISITOS

DE

(pode ser preenchida para entrega)

A empresa
, com sede a
CNPJ sob nº
, por seu representante Sr.
RG nr. e C.P.F. nr. , declara que cumpre plenamente os requisitos de habilitação.

, __________de____________ de 2020

____________________________________________
(assinatura do representante da empresa)
(Nome, Cargo, RG e CPF)

,
,
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ANEXO VII
MODELO DE DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO COM O ART. 3º DA LEI
COMPLEMENTAR FEDERAL
Nº 123/2006
Declaro, sob as penas da lei, que esta proponente , inscrita no C.N.P.J. sob nº com sede à , se
enquadra no disposto do art. 3º da Lei Complementar Federal nº 123/2006, e que não se enquadra
em nenhuma das possibilidades previstas no art. 3º, § 4º, da mesma Lei, que segue:
I
– de cujo capital participe outra pessoa jurídica;
II
– que seja filial, sucursal, agência ou representação, no País, de pessoa jurídica
com sede no
exterior;
III
– de cujo capital participe pessoa física que seja inscrita como empresário ou seja
sócia de outra empresa que receba tratamento jurídico diferenciado nos termos desta Lei
Complementar, desde que a receita bruta global ultrapasse o limite de que trata o inciso II do
caput deste artigo;
IV
– cujo titular ou sócio participe com mais de 10% (dez por cento) do capital de
outra empresa não beneficiada por esta Lei Complementar, desde que a receita bruta global
ultrapasse o limite de que trata o inciso II do caput deste artigo;
V
– cujo sócio ou titular seja administrador ou equiparado de outra pessoa jurídica
com fins lucrativos, desde que a receita bruta global ultrapasse o limite de que trata o inciso II do
caput deste artigo;
VI
– constituída sob a forma de cooperativas, salvo as de consumo e as de crédito;
VII
– que participe do capital de outra pessoa jurídica, exceto cooperativa de crédito;
VIII – que exerça atividade de banco comercial, de investimentos e de
desenvolvimento, de caixa econômica, de sociedade de crédito, financiamento e investimento ou
de crédito imobiliário, de corretora ou de distribuidora de títulos, valores mobiliários e câmbio,
de empresa de arrendamento mercantil, de seguros privados e de capitalização ou de previdência
complementar;
IX
– resultante ou remanescente de cisão ou qualquer outra forma de
desmembramento de pessoa jurídica que tenha ocorrido em um dos 5 (cinco) anos-calendário
anteriores; X – constituída sob a forma de sociedade por ações.
Assim sendo, para fins que se fizer de direito, e por possuir poderes legais para tanto, firmo a
presente.
Local e Data.

(assinatura do representante da empresa)
(Nome, Cargo, RG e CPF)
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ANEXO VIII

MODELO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE SERVIDOR PÚBLICO
MUNICIPAL NOS QUADROS DA EMPRESA E QUE NÃO OCUPA CARGO POLÍTICO
EM NENHUMA DAS ESFERAS (FEDERAL, ESTADUAL E MUNICIPAL);

A empresa

inscrita no CNPJ nº
, por intermédio de seu representante legal
Sr.(a)
portador(a) da Carteira de
Identidade
nº
CPF
nº
DECLARA, que não possui em seu quadro funcional servidor público ou dirigente de órgão ou
entidade contratante ou responsável pela licitação e declaro para os devidos fins, sob as penas da
Lei, que não ocupo nenhum cargo político no Serviço Público, quer seja na esfera Federal,
Estadual ou Municipal, quer seja na Administração Direta ou Indireta, cuja acumulação seja
vedada ,conforme estabelece a Constituição Federal.

,

(assinatura do representante da empresa)
(Nome, Cargo, RG e CPF)

de de 2020
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ANEXO IX

MODELO DE DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE

A empresa __________________________________________________ inscrita no CNPJ nº
________________________________________, por intermédio de seu representante legal
Sr.(a) _____________________________________________ portador(a)
da Carteira de
Identidade nº
______________________________ CPF nº ______________________________ DECLARA,
sob as penas da Lei, que:

a) Não foi declarada inidônea por ato do Poder Público;
b) Não está impedido de transacionar com a Administração Pública;

___________________ , ________de_____________________de 2020

_______________________________________
(assinatura do representante da empresa)
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ANEXO X

TERMO DE VISITA/TERMO DE DECLARAÇÃO DE CIÊNCIA

A empresa_____________________inscrita no CNPJ nº_______________________, por
intermédio de seu representante legal Sr.(a)_______________________________portador(a) da
Carteira de Identidade nº_______________________, CPF nº_________________________
DECLARA que tem conhecimento de todas as informações e das condições locais para o
cumprimento das obrigações relativas ao objeto da licitação em epígrafe, mediante inspeção e
coleta de informações de todos os dados e elementos que possam vir a influir no valor da proposta
a ser oferecida na execução dos trabalhos pertinentes.

,

(assinatura do representante da empresa)
(Nome, Cargo, RG e CPF)

(assinatura do profissional habilitado)
(Nome e Registro)

de

de 2020.
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ANEXO XI
PROJETO BÁSICO
1.
INTRODUÇÃO
1.1. O presente Projeto Básico visa esclarecer os elementos capazes de contribuir, de forma
clara, concisa, objetiva e com precisão adequada para caracterizar a definição do objeto a ser
contratado e condições gerais de execução do contrato, os quais servirão de base para elaboração
do edital em atendimento ao artigo 7º, I, da Lei 8666/1993.
2.
OBJETO
2.1. A presente licitação tem por objeto contratação de empresa capacitada para realizar,
sob regime de empreitada por preço global, tipo menor preço, a pavimentação com pedras
irregulares – tipo poliédricas na linha Coronal Amazonas, sendo uma quantidade de 16.053.60 m².
3.
JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO
3.1. Considerando que o município de Porto Vitória ver realizando melhorias das estradas
rurais do município, visando o desenvolvimento econômico, se faz necessário a contratação de uma
empresa capacitada para realizar serviços de pavimentação com pedras irregulares tipo poliédricas,
possibilitando as pessoas uma melhor forma de deslocamento, bem como o escoamento da
produção local.
4.
PROJETO EXECUTIVO
4.1. Projeto Executivo é o conjunto de elementos necessários e suficientes à realização do
empreendimento a ser executado, o qual apresenta um nível detalhado de todas as suas etapas, dos
elementos descritivos e da composição de todos os custos unitários.
4.2.
a)
b)
c)
d)
e)
f)

Constituem-se em anexos do Projeto Executivo:
Memorial Descritivo para execução da obra;
Planilha Orçamentária
Cronograma Físico–Financeiro
BDI;
Composições;
considerações

5.
DO PRAZO DE VIGÊNCIA E EXECUÇÃO
5.1. O prazo de execução do Termo de Contrato é de 12 (doze) Meses
5.2. A vigência poderá ultrapassar o exercício financeiro, desde que as despesas referentes
à contratação sejam integralmente empenhadas até 31 de dezembro, para fins de inscrição em restos
a pagar, conforme Orientação Normativa AGU n° 39, de 13/12/2011.
5.3. A vigência do Termo de Contrato é de 12 (doze) meses, e será iniciada após o
recebimento da Ordem de Serviço, cujas etapas observarão o cronograma fixado neste Projeto
Básico.
5.4. A prorrogação dos prazos de execução e vigência do contrato será precedida da
correspondente adequação do cronograma físico-financeiro, bem como de justificativa e
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autorização da autoridade competente para a celebração do ajuste, devendo ser formalizada nos
autos do processo administrativo.
6.
DO VALOR
6.1. O valor estimado da despesa conforme Planilha de Custos é de R$ R$ 478.000,05
(Quatrocentos e setenta e oito mil e cinco centavos) e será pago conforme cronograma físico
financeiro de execução.
Item

Quant.

Unid.

1

1

SERV

Descrição
Obras e Serviços de
Engenharia

Preço Unit.
Máx.
R$ 478.000,05
VALOR TOTAL

Total Previsto
R$ 478.000,05
R$ 478.000,05

7.
DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
7.1. As despesas decorrentes desta contratação estão programadas em dotação
orçamentária, prevista no orçamento do Município, na classificação abaixo:
Órgão: 02 - Poder Executivo;
Unidade: 05 – Sec. De Obras, Serviços Públicos e Desenv. Urbano;
Projeto/Atividade: 15.451.0007.1.006 – obras e instalação;
Elemento de Despesa: 4.4.90.51 – Obras e Instalações.
02.05.15.451.0007.1.0006.4.4.90.51.00.00.00.00 (152)
8.
DO REGIME DE EXECUÇÃO
8.1.
O contrato será realizado por execução indireta, sob o regime de empreitada por
preço global.
9.
DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA EXIGIDA
9.1. As proponentes que se fizerem presentes para a licitação deverão comprovar a
qualificação técnica conforme segue:
a) Prova de inscrição da empresa proponente junto ao Conselho Regional de
Engenharia e Agronomia – CREA ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo - CAU mediante
a apresentação da Certidão de Registro de Pessoa Jurídica, com prazo de validade vigente;
b) Comprovação de que a licitante possui em seu quadro permanente, na data da
entrega da documentação e proposta, profissional de nível superior, devidamente registrado
no CREA ou CAU, detentor de Atestado de Responsabilidade Técnica;
c) . Atestado(s) e/ou declaração(s) em nome da empresa proponente, expedido(s) por
pessoa jurídica de direito público ou privado, de execução e conclusão de, no mínimo,
duas obra de pavimentação com pedras irregulares devendo estes estarem vinculadas a
ART baixada no CREA ou RRT baixada no CAU.
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d) Comprovação de vínculo empregatício relativo ao profissional responsável técnico (item
“b”) pelos serviços a serem executados, que poderá ser feita através de Fotocópia de anotação em
Carteira de Trabalho e Previdência Social – CTPS, acompanhada da ficha de registro de
empregado, Fotocópia de Contrato de Prestação de Serviço, com prazo de vigência no mínimo
igual ao da vigência do contrato de prestação dos serviços objeto desta licitação, admitida a
substituição do profissional, nos termos do disposto no parágrafo 10 do artigo 30 da Lei 8666/93;
Se sócio ou dirigente da proponente, a comprovação se dará através da aferição nos documentos
referente a constituição societária da licitante;
e) Declaração formal e expressa, assinada pelo representante legal da proponente, de que,
caso tenha o objeto da licitação homologado a seu favor, disporá dos equipamentos e pessoal
técnico, necessários à execução da obra e serviços ora licitados.
f) Atestado de vistoria assinado pelo servidor responsável do órgão licitante, de que esta,
através de seu representante, visitou e vistoriou o local onde será executada a obra/serviços.
g1) A vistoria será acompanhada por servidor designado para esse fim, de segunda à sextafeira, das 08h00min (oito horas) às 17h00min (dezessete horas), devendo o agendamento ser
efetuado pelo telefone (42)35731212, com o setor de Engenharia.
g2) O prazo para vistoria iniciar-se-á no dia útil seguinte ao da publicação do Edital,
estendendo-se até o dia útil anterior à data prevista para abertura dos envelopes;
g3) Para a vistoria o licitante, ou seu representante legal, deverá estar devidamente
identificado, apresentando documento de identidade civil e documento expedido pela empresa
comprovando sua habilitação para a realização da vistoria;
g4) Por ocasião da vistoria, ao licitante, ou ao seu representante legal, poderá ser entregue
CD-ROM, “Pendrive” ou outra forma compatível de reprodução contendo as informações relativas
ao objeto da licitação, para que a empresa tenha condições de bem elaborar sua proposta.
g5) O atestado de visita e vistoria poderá ser substituído por declaração formal assinada pelo
representante legal da proponente, sob as penalidades da lei, de que tem pleno conhecimento das
condições e peculiaridades inerentes a natureza dos trabalhos, assumindo total responsabilidade
por esse fato e informando que não o utilizará para quaisquer questionamentos futuros que ensejem
avenças técnicas ou financeiras com o Município de Porto Vitória-Pr.
NORMAS E PADRÕES
A execução deverá obedecer rigorosamente às especificações descritas no memorial
descritivo, nos projetos específicos e normas da ABNT (Associação Brasileira de Normas
Técnicas).
ART / RRT
Uma cópia da Anotação de responsabilidade técnica (ART-CREA) ou do Registro de
Responsabilidade Técnica (RRT-CAU) referente à execução da obra deverá ser entregue à
Prefeitura Municipal no prazo máximo de cinco dias após a assinatura do contrato.
10.

ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS
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10.1. A empresa contratada deverá executar o objeto rigorosamente de acordo com as
condições estabelecidas no Edital e em todos os seus anexos – projetos, cronograma físicofinanceiro e memorais descritivos.
10.2. A CONTRATADA deverá responsabilizar-se pela boa qualidade dos serviços
prestados. No caso de defeito ou má execução, a contratada deverá refazer o serviço e arcar com
todas as despesas que por ventura ocorrerem, sem repassar qualquer tipo ônus ao Município.
10.3. Todos os equipamentos e pessoal qualificados que se fizerem necessários à realização
dos serviços serão de responsabilidade da contratada.
11. DA FISCALIZAÇÃO
11.1. O acompanhamento e a fiscalização da execução do contrato consistem na verificação
da conformidade da prestação dos serviços e dos materiais e equipamentos empregados, de forma
a assegurar o perfeito cumprimento do ajuste, devendo ser exercidos por um ou mais representantes
da Contratante, especialmente designado, na forma dos art. 67 e 73 da Lei nº 8.666, de 1993.
A fiscalização da obra será efetuada pelo setor de engenharia da Prefeitura do Município de
Porto Vitória
12. ACOMPANHAMENTO
12.1. A obra será conduzida por funcionários pertencentes à CONTRATADA, competentes
e capazes de proporcionar serviços tecnicamente bem feitos e de acabamento esmerado, em número
compatível com o ritmo da obra, para que o cronograma físico-financeiro proposto seja cumprido
à risca.
12.2. O Responsável Técnico da empresa, responsável pela execução da obra, fará um
acompanhamento sistemático, acompanhando todas as etapas, para sua perfeita execução,
utilizando-se, obrigatoriamente, do DIÁRIO DE OBRA.
12.3. O “DIÁRIO DE OBRA” ou “REGISTRO DE OCORRÊNCIAS” é o documento
rotineiro de comunicação entre a fiscalização e o responsável técnico da contratada, é o elemento
hábil para comprovação, registro e avaliação de todos os fatos e assuntos relacionados e referentes
à execução da obra, onde tanto a contratada quanto a fiscalização deverão proceder às anotações
visando à comprovação real do andamento das obras e execução dos termos do contrato, sendo
visado diariamente por profissionais credenciados por ambas as partes.
12.4. No “DIÁRIO DE OBRA” será anotado diariamente o andamento dos serviços: os
períodos com chuva que impeçam a execução normal dos serviços; o número de operários em
atividade; os problemas ocorridos; as solicitações de providências pela CONTRATADA e as
determinações da fiscalização.
12.5. A disponibilidade do “DIÁRIO DE OBRA” é de responsabilidade da contratada.

13. DO PAGAMENTO
13.1. O pagamento será efetuado pela Contratante após a conclusão de cada etapa prevista
no cronograma físico-financeiro e apresentação da Nota Fiscal/Fatura, contendo o detalhamento da
execução do objeto e os materiais empregados.
13.2. O pagamento de cada etapa aferida ficará vinculado ainda à inserção da Medição e
demais informações da evolução física da obra no Sistema de Convênios e Contrato de Repasse –
SICONV.
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13.3. A Nota Fiscal/Fatura será emitida pela Contratada de acordo com os seguintes
procedimentos:
13.4. Ao final de cada etapa da execução contratual, conforme previsto no Cronograma
Físico-Financeiro, a Contratada apresentará a medição prévia das atividades executadas no período,
através de planilha e memória de cálculo detalhada.
13.4.1. Uma etapa será considerada efetivamente concluída quando as atividades previstas
para aquela etapa, no Cronograma Físico-Financeiro, estiverem executadas em sua totalidade.
13.4.2. A Contratada também apresentará, a cada medição, os documentos comprobatórios
da procedência legal dos produtos e subprodutos florestais utilizados naquela etapa da execução
contratual, quando for o caso.
13.4.3. A contratada deverá solicitar a emissão de medição até o último dia útil do mês.
13.4.4. A aprovação da medição apresentada será submetida a apreciação após vistoria por
fiscal habilitado pela mandataria e não a exime de qualquer das responsabilidades contratuais, nem
implica aceitação definitiva das atividades executadas.
13.4.5. Após a aprovação, a Contratada emitirá Nota Fiscal/Fatura no valor da medição
definitiva aprovada, acompanhada da planilha de medição de serviços e de memória de cálculo
detalhada.
13.4.6. O pagamento somente será efetuado após o “atesto”, pelo servidor competente, da
Nota Fiscal/Fatura apresentada pela Contratada, acompanhada dos demais documentos exigidos
neste instrumento contratual.
13.4.7. O “atesto” da Nota Fiscal/Fatura fica condicionado à verificação da conformidade
da Nota Fiscal/Fatura apresentada pela Contratada com as atividades efetivamente executadas, bem
como às seguintes comprovações, que deverão obrigatoriamente acompanhá-la:
13.4.8. Do pagamento das contribuições sociais (Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e
Previdência Social) e da regularidade trabalhista, correspondentes ao mês da última nota fiscal ou
fatura vencida, quanto aos empregados diretamente vinculados à execução contratual, quando não
for possível a verificação da regularidade dos mesmos;
13.4.9. Da regularidade fiscal, constatada através de consulta ao Certificado Cadastral, ou
na impossibilidade, mediante consulta aos sítios eletrônicos oficiais ou à documentação
mencionada no artigo 29 da Lei n° 8.666, de 1993;
13.4.10. O pagamento somente será autorizado depois de efetuado o “atesto” pelo servidor
competente, condicionado este ato à verificação da conformidade da Nota Fiscal/Fatura
apresentada em relação às atividades efetivamente prestadas e aos materiais empregados.
13.4.11. Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal/Fatura ou dos documentos pertinentes
à contratação, ou, ainda, circunstância que impeça a liquidação da despesa, como por exemplo,
obrigação financeira pendente, decorrente de penalidade imposta ou inadimplência, o pagamento
ficará sobrestado até que a Contratada providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo
para pagamento iniciar-se-á após a comprovação da regularização da situação, não acarretando
qualquer ônus para a Contratante.
13.4.12. Não produziu os resultados acordados;
13.4.13. Deixou de executar as atividades contratadas, ou não as executou com a qualidade
mínima exigida;
13.4.14. Deixou de utilizar os materiais e recursos humanos exigidos para a execução do
serviço, ou utilizou-os com qualidade ou quantidade inferior à demandada.
13.4.15. Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem
bancária para pagamento.
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13.4.16. Antes de cada pagamento à contratada, será realizada consulta para verificar a
manutenção das condições de habilitação exigidas no edital.
13.4.17. Constatando-se, a situação de irregularidade da contratada, será providenciada sua
advertência, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, regularize sua situação ou, no mesmo
prazo, apresente sua defesa. O prazo poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério
da contratante.
13.4.18. Não havendo regularização ou sendo a defesa considerada improcedente, a
contratante deverá comunicar aos órgãos responsáveis pela fiscalização da regularidade fiscal
quanto à inadimplência da contratada, bem como quanto à existência de pagamento a ser efetuado,
para que sejam acionados os meios pertinentes e necessários para garantir o recebimento de seus
créditos.
13.4.19. Persistindo a irregularidade, a contratante deverá adotar as medidas necessárias à
rescisão contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada à contratada
a ampla defesa.
13.4.20. Havendo a efetiva execução do objeto, os pagamentos serão realizados
normalmente, até que se decida pela rescisão do contrato, caso a contratada não regularize sua
situação junto à Contratante.
13.4.21. Somente por motivo de economicidade, segurança nacional ou outro interesse
público de alta relevância, devidamente justificado, em qualquer caso, pela máxima autoridade da
contratante, não será rescindido o contrato em execução com a contratada inadimplente.
13.4.22. Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação
aplicável, em especial a prevista no artigo 31 da Lei n. 8.212, de 1993.
13.4.23. A Contratada regularmente optante pelo Simples Nacional não sofrerá a retenção
tributária quanto aos impostos e contribuições abrangidos por aquele regime. No entanto, o
pagamento ficará condicionado à apresentação de comprovação, por meio de documento oficial,
de que faz jus ao tratamento tributário favorecido previsto na Lei Complementar n. 123, de 2006.
13.4.24. Quanto ao Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN), será observado
o disposto na Lei Complementar nº 9, de 2012, e legislação municipal aplicável.
14. GARANTIA DE EXECUÇÃO
14.1. A CONTRATADA prestará garantia correspondente a 5% (cinco por cento) de seu
valor total, no prazo de 10 (dez) dias úteis da assinatura contratual, observadas as condições
previstas no Edital.
14.2. A garantia correspondente ao valor apurado deverá ser depositada no banco e conta
indicado pelo contratante, e apresentar quando do recebimento da ordem de serviço.
14.3. O Valor correspondente ao citado no item 14.1 poderá ser feito através de seguro
garantia em nome da Prefeitura de Porto Vitória.
14.4. O regime jurídico da garantia será aquele previsto no instrumento convocatório.
15. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE
15.1. Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela Contratada, de acordo
com as cláusulas contratuais e os termos de sua proposta;
15.2. Exercer o acompanhamento e a fiscalização dos serviços, por servidor ou comissão
especialmente designada, anotando em registro próprio as falhas detectadas, indicando dia, mês e
ano, bem como o nome dos empregados eventualmente envolvidos, encaminhando os
apontamentos à autoridade competente para as providências cabíveis;
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15.3. Notificar a Contratada por escrito da ocorrência de eventuais imperfeições, falhas ou
irregularidades constatadas no curso da execução dos serviços, fixando prazo para a sua correção,
certificando-se de que as soluções por ela propostas sejam as mais adequadas;
15.4. Pagar à Contratada o valor resultante da prestação contratual, conforme cronograma
físico-financeiro;
15.5. Fornecer por escrito as informações necessárias para o desenvolvimento dos serviços
objeto do contrato;
15.6. Realizar avaliações periódicas da qualidade dos serviços, após seu recebimento;
15.7. Cientificar a Autoridade Superior para adoção das medidas cabíveis quando do
descumprimento das obrigações pela Contratada;
15.8.
Executar os serviços necessários de regularização do sub-solo ou outros serviços
similares de conformação do terreno.
16. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
16.1. Executar cada uma das fases do empreendimento, com a alocação dos empregados
necessários ao perfeito cumprimento das cláusulas contratuais, fornecendo e utilizando os
materiais, equipamentos, ferramentas e utensílios de qualidade e quantidade compatíveis com as
especificações contidas nos projetos e demais documentos técnicos anexos ao instrumento
convocatório a que se vincula este contrato, bem como na sua proposta;
16.2. Reparar, corrigir, remover ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, no prazo
fixado pelo fiscal do contrato, os serviços efetuados em que se verificarem vícios, defeitos ou
incorreções resultantes da execução ou dos materiais empregados;
16.3. Manter os empregados nos horários predeterminados pela Contratante;
16.4. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes da execução do objeto, de acordo
com os artigos 14 e 17 a 27, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990), ficando
a Contratante autorizada a descontar da garantia prestada, caso exigida no edital, ou dos pagamentos
devidos à Contratada, o valor correspondente aos danos sofridos;
16.5. Utilizar empregados habilitados e com conhecimentos básicos dos serviços a serem
executados, em conformidade com as normas e determinações em vigor;
16.6. Apresentar os empregados devidamente identificados por meio de crachá, além de
provê-los com os Equipamentos de Proteção Individual - EPI;
16.7. Apresentar à Contratante, quando for o caso, a relação nominal dos empregados que
adentrarão no órgão para a execução das atividades contratadas;
16.8. Responsabilizar-se por todas as obrigações trabalhistas, sociais, previdenciárias,
tributárias e as demais previstas na legislação específica, cuja inadimplência não transfere
responsabilidade à Contratante;
16.9. Atender às solicitações da Contratante quanto à substituição dos empregados alocados,
no prazo fixado pela fiscalização do contrato, nos casos em que ficar constatado descumprimento
das obrigações relativas à execução do serviço, conforme descrito neste instrumento contratual;
16.10. Instruir seus empregados quanto à necessidade de acatar as Normas Internas da
Contratante;
16.11. Instruir seus empregados a respeito das atividades a serem desempenhadas,
alertando-os a não executarem atividades não abrangidas pelo contrato, devendo a Contratada
relatar à Contratante toda e qualquer ocorrência neste sentido, a fim de evitar desvio de função;
16.12. Relatar à Contratante toda e qualquer irregularidade verificada no decorrer da
execução do empreendimento;
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16.13. Não permitir a utilização de qualquer trabalho de menor de dezesseis anos, exceto
na condição de aprendiz para os maiores de quatorze anos; nem permitir a utilização do trabalho
do menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre;
16.14. Manter durante toda a vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigações
assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;
16.15. Guardar sigilo sobre todas as informações obtidas em decorrência do cumprimento
do contrato;
16.16. Manter preposto aceito pela Contratante nos horários e locais de prestação de serviço
para representá-la na execução do contrato com capacidade para tomar decisões compatíveis com
os compromissos assumidos;
16.17. Cumprir, além dos postulados legais vigentes de âmbito federal, estadual ou
municipal, as normas de segurança da Contratante;
16.18. Instruir os seus empregados, quanto à prevenção de incêndios nas áreas da
Contratante;
16.19. Prestar os serviços dentro dos parâmetros e rotinas estabelecidos, fornecendo todos
os materiais, equipamentos e utensílios em quantidade, qualidade e tecnologia adequadas, com a
observância às recomendações aceitas pela boa técnica, normas e legislação;
16.20. Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer
ocorrência anormal ou acidente que se verifique no local dos serviços.
16.21. Prestar todo esclarecimento ou informação solicitada pela Contratante ou por seus
prepostos, garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como aos
documentos relativos à execução do empreendimento.
16.22. Paralisar, por determinação da Contratante, qualquer atividade que não esteja sendo
executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a segurança de pessoas ou bens de
terceiros.
16.23. Adotar as providências e precauções necessárias, inclusive consulta nos respectivos
órgãos, se necessário for, a fim de que não venham a ser danificadas as redes hidros sanitárias,
elétricas e de comunicação.
16.24. Promover a guarda, manutenção e vigilância de materiais, ferramentas, e tudo o que
for necessário à execução dos serviços, durante a vigência do contrato.
16.25. Providenciar junto ao CREA e/ou ao CAU-BR as Anotações e Registros de
Responsabilidade Técnica referentes ao objeto do contrato e especialidades pertinentes, nos termos
das normas pertinentes (Leis ns. 6.496/77 e 12.378/2010);
16.26. Obter junto ao Município, conforme o caso, as licenças necessárias e demais
documentos e autorizações exigíveis, na forma da legislação aplicável;
16.27. O direito de propriedade intelectual dos produtos desenvolvidos, inclusive sobre as
eventuais adequações e atualizações que vierem a ser realizadas, logo após o recebimento de cada
parcela, de forma permanente, permitindo à Contratante distribuir, alterar e utilizar os mesmos sem
limitações;
16.28. Os direitos autorais da solução, do projeto, de suas especificações técnicas, da
documentação produzida e congêneres, e de todos os demais produtos gerados na execução do
contrato, inclusive aqueles produzidos por terceiros subcontratados, ficando proibida a sua
utilização sem que exista autorização expressa da Contratante, sob pena de multa, sem prejuízo das
sanções civis e penais cabíveis.
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16.29. Promover a organização técnica e administrativa das atividades, de modo a conduzilas eficaz e eficientemente, de acordo com os documentos e especificações que integram ou
fundamentam o Projeto Básico e este Contrato, no prazo determinado.
16.30. Conduzir os trabalhos com estrita observância às normas da legislação pertinente,
cumprindo as determinações dos Poderes Públicos, mantendo sempre limpo o local dos serviços e
nas melhores condições de segurança, higiene e disciplina.
16.31. Submeter previamente, por escrito, à Contratante, para análise e aprovação,
quaisquer mudanças nos métodos executivos que fujam às especificações do memorial descritivo.
16.32. Elaborar o Diário de Obra, incluindo diariamente, pelo Engenheiro preposto
responsável, as informações sobre o andamento do empreendimento, tais como, número de
funcionários, de equipamentos, condições de trabalho, condições meteorológicas, serviços
executados, registro de ocorrências e outros fatos relacionados, bem como os comunicados à
Fiscalização e situação das atividades em relação ao cronograma previsto.
16.33. Observar as seguintes diretrizes de caráter ambiental:
16.34. Qualquer instalação, equipamento ou processo, situado em local fixo, que libere ou
emita matéria para a atmosfera, por emissão pontual ou fugitiva, utilizado na execução contratual,
deverá respeitar os limites máximos de emissão de poluentes admitidos na Resolução CONAMA
n° 382, de 26/12/2006, e legislação correlata, de acordo com o poluente e o tipo de fonte;
16.35. É imprescindível que se use uma camada de bloqueio entre a base do pavimento
peliedrico e do subleito, para se garantir a drenagem deste e ao mesmo tempo impedira
penetração dos corpos poliédricos para o seu interior, descaracterizando a geometria
superficial. A Introdução desta camada apresenta a vantagem de aumentar ainda mais a
capacidade e o suporte do subleito, funcionando como um reforço na face interior do
pavimento.
17. SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
17.1. Comete infração administrativa nos termos da Lei nº 8.666, de 1993 a Contratada que
inexecutar total ou parcialmente qualquer das obrigações assumidas em decorrência da contratação;
ensejar o retardamento da execução do objeto; fraudar na execução do contrato; comportar-se de
modo inidôneo; cometer fraude fiscal; ou não mantiver a proposta;
17.2. A Contratada que cometer qualquer das infrações acima discriminadas ficará sujeita,
sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções:
17.3. Advertência por faltas leves, assim entendidas aquelas que não acarretem prejuízos
significativos para a Contratante;
17.3.1. Multa moratória de até 1% (um por cento) por dia de atraso injustificado sobre o
valor da parcela inadimplida, até o limite de 25 (vinte e cinco) dias;
17.3.1.1. Em se tratando de inobservância do prazo fixado para apresentação da garantia (seja
para reforço ou por ocasião de prorrogação), aplicar-se-á multa de 0,07% (sete centésimos por
cento) do valor do contrato por dia de atraso, observado o máximo de 2% (dois por cento), de modo
que o atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autorizará a Administração contratante a promover a
rescisão do contrato;
17.3.1.2. As penalidades de multa decorrentes de fatos diversos serão consideradas
independentes entre si.
17.3.1.3. Multa compensatória de até 20% (vinte por cento) sobre o valor total do contrato,
no caso de inexecução total do objeto;
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17.3.1.4. Em caso de inexecução parcial, a multa compensatória, no mesmo percentual do
subitem acima, será aplicada de forma proporcional à obrigação inadimplida;
17.3.2. Suspensão de licitar e impedimento de contratar com o órgão, entidade ou unidade
administrativa pela qual a Administração Pública opera e atua concretamente, pelo prazo de até
dois anos;
17.3.3. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública,
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação
perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a Contratada
ressarcir a Contratante pelos prejuízos causados e após decorrido o prazo da penalidade de
suspensão do subitem anterior;
17.3.4. A aplicação de multa não impede que a Administração rescinda unilateralmente o
Contrato e aplique as outras sanções cabíveis.
17.3.5. A recusa injustificada da Adjudicatária em assinar o Contrato, após devidamente
convocada, dentro do prazo estabelecido pela Administração, equivale à inexecução total do
contrato, sujeitando-a às penalidades acima estabelecidas.
17.4. A aplicação de qualquer penalidade não exclui a aplicação da multa.
17.5. Também fica sujeita às penalidades do art. 87, III e IV da Lei nº 8.666, de 1993, a
Contratada que:
17.5.1. Tenha sofrido condenação definitiva por praticar, por meio dolosos, fraude fiscal no
recolhimento de quaisquer tributos;
17.5.2. Tenha praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação;
17.5.3. Demonstre não possuir idoneidade para contratar com a Administração em virtude
de atos ilícitos praticados.
17.6. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo
administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa observando-se o procedimento
previsto na Lei nº 8.666, de 1993, e subsidiariamente na Lei nº 9.784, de 1999.
17.7. A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade
da conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à Administração,
observado o princípio da proporcionalidade.
17.8. As multas devidas e/ou prejuízos causados à Contratante serão deduzidos dos valores
a serem pagos, ou recolhidos em favor da União, ou deduzidos da garantia, ou ainda, quando for o
caso, serão inscritos na Dívida Ativa da União e cobrados judicialmente.
17.8.1. Caso a Contratante determine, a multa deverá ser recolhida no prazo máximo de 10
(dez) dias, a contar da data do recebimento da comunicação enviada pela autoridade competente.
17.8.2. As sanções aqui previstas são independentes entre si, podendo ser aplicadas isoladas
ou, no caso das multas, cumulativamente, sem prejuízo de outras medidas cabíveis.
18. DO RECEBIMENTO DO OBJETO
18.1. Quando as obras e/ou serviços contratados forem concluídos, caberá à Contratada
apresentar comunicação escrita informando o fato à fiscalização da Contratante, a qual competirá,
no prazo de até 25 (vinte e cinco) dias, a verificação dos serviços executados, para fins de
recebimento provisório.
18.1.1. O recebimento provisório também ficará sujeito, quando cabível, à conclusão de
todos os testes de campo e à entrega dos Manuais e Instruções exigíveis.
18.2. A Contratante realizará inspeção minuciosa de todos os serviços e obras executadas,
por meio de profissionais técnicos competentes, acompanhados dos profissionais encarregados pela
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obra, com a finalidade de verificar a adequação dos serviços e constatar e relacionar os arremates,
retoques e revisões finais que se fizerem necessários.
18.2.1. Após tal inspeção, será lavrado Termo de Recebimento Provisório, em 02 (duas)
vias de igual teor e forma, ambas assinadas pela fiscalização, relatando as eventuais pendências
verificadas.
18.2.2. A Contratada fica obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às
suas expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções
resultantes da execução ou materiais empregados, cabendo à fiscalização não atestar a última e/ou
única medição de serviços até que sejam sanadas todas as eventuais pendências que possam vir a
ser apontadas no Termo de Recebimento Provisório.
18.3. O Termo de Recebimento Definitivo das obras e/ou serviços contratados será lavrado
em até 90 (noventa) dias após a lavratura do Termo de Recebimento Provisório, por servidor ou
comissão designada pela autoridade competente, desde que tenham sido devidamente atendidas
todas as exigências da fiscalização quanto às pendências observadas e somente após solucionadas
todas as reclamações porventura feitas quanto à falta de pagamento a operários ou fornecedores de
materiais e prestadores de serviços empregados na execução do contrato.
18.3.1. Na hipótese de a verificação a que se refere o parágrafo anterior não ser procedida
tempestivamente, reputar-se-á como realizada, consumando-se o recebimento definitivo no dia do
esgotamento do prazo, desde que o fato seja comunicado à Contratante nos 15 (quinze) dias
anteriores à exaustão do prazo.
18.3.2. O recebimento definitivo do objeto licitado não exime a Contratada, em qualquer
época, das garantias concedidas e das responsabilidades assumidas em contrato e por força das
disposições legais em vigor (Lei n° 10.406, de 2002).
19. RESCISÃO
19.1. O Termo de Contrato poderá ser rescindido nas hipóteses previstas no art. 78 da Lei nº
8.666, de 1993, com as consequências indicadas no art. 80 da mesma Lei, sem prejuízo da aplicação
das sanções previstas no Termo de Referência, anexo do Edital.
19.2. Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados, assegurando-se à
CONTRATADA o direito à prévia e ampla defesa.
19.3. A CONTRATADA reconhece os direitos da CONTRATANTE em caso de rescisão
administrativa prevista no art. 77 da Lei nº 8.666, de 1993.
Porto Vitória PR, 23 DE JUNHO DE 2020

__________________________________
RICARDO M FERREIRA
CREA-PR 168389/D
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ANEXO XII
DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE NA REPARAÇÃO DE ERROS OU VÍCIOS

A empresa
inscrita no CNPJ nº
, por intermédio de seu representante legal Sr.(a)_______________portador(a)
da
Carteira de Identidade
nº ____________________, CPF nº___________________
DECLARA que compromete-se a reparar erros ou vícios construtivos ou executivos, num prazo
não superior a 15 (quinze) dias da comunicação do Município, sem qualquer ônus adicional.

,

(assinatura do representante da empresa)
(Nome, Cargo, RG e CPF)

(assinatura do profissional habilitado)
(Nome e Registro)

de

de 2020
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ANEXO XIII
TERMO DE COMPROMISSO

A empresa_____________________________inscrita no CNPJ nº ____________________
por intermédio de seu representante legal Sr.(a) _____________________ portador(a) da Carteira
de Identidade nº___________________________, CPF nº _________________________
DECLARA que tem conhecimento das condições ambientais, técnicas e do grau de dificuldade
dos trabalhos.

,

(assinatura do representante da empresa)
(Nome, Cargo, RG e CPF)

de

de 2020
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ANEXO XIV

DECLARAÇÃO DE PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA

A empresa_____________________________inscrita no CNPJ nº ____________________
por intermédio de seu representante legal Sr.(a) _____________________ portador(a) da Carteira
de Identidade nº___________________________, CPF nº _________________________
DECLARA que a validade da proposta será de
(
) dias, contados da data fixada da sua abertura.

,

(assinatura do representante da empresa)
(Nome, Cargo, RG e CPF)

de

de 2020.
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ANEXO XV

DECLARAÇÃO DE MANUTENÇÃO DOS PREÇOS

A empresa_____________________________inscrita no CNPJ nº ____________________
por intermédio de seu representante legal Sr.(a) _____________________ portador(a) da
Carteira de Identidade nº___________________________, CPF nº ______________________
DECLARA que manterá os preços propostos até a conclusão a obra.

,

(assinatura do representante da empresa)
(Nome, Cargo, RG e CPF)

de

de 2020.
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ANEXO XVI

DECLARAÇÃO DE CONHECIMENTO DO REGIME DE CHUVAS DA REGIÃO E
LAUDO DE ENSAIO DE CBR

A empresa_____________________________inscrita no CNPJ nº ____________________
por intermédio de seu representante legal Sr.(a) _____________________ portador(a) da
Carteira de Identidade nº___________________________, CPF nº ______________________
DECLARA que tem ciência do regime de chuvas da Região onde o objeto licitado será prestado
e laudo de ensaio de CBR.

,

(assinatura do representante da empresa)
(Nome, Cargo, RG e CPF)

de

de 2020
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ANEXO XVII

DECLARAÇÃO DE CONCORDÂNCIA AO EDITAL

A empresa_____________________________inscrita no CNPJ nº ____________________
por intermédio de seu representante legal Sr.(a) _____________________ portador(a) da
Carteira
de
Identidade
nº___________________________,
CPF
nº
______________________
DECLARA que aceita todos os termos do presente Edital e que na sua proposta estão
considerados todos os custos, como materiais, fretes, aluguéis de equipamentos, seguros,
inclusive encargos trabalhistas e sociais, previdenciários, fiscais, ensaios, testes e demais
provas exigidas por normas oficiais, taxas e impostos, que possam influir direta ou
indiretamente no custo de execução das obras/serviços.

,

(assinatura do representante da empresa)
(Nome, Cargo, RG e CPF)

de

de 2020.
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ANEXO XVIII

DECLARAÇÃO DE RENÚNCIA AO PRAZO RECURSAL

A empresa_____________________________inscrita no CNPJ nº ____________________
por intermédio de seu representante legal Sr.(a) _____________________ portador(a) da
Carteira
de
Identidade
nº___________________________,
CPF
nº
______________________

DECLARA que renuncia ao prazo recursal constante no Art. 109 da Lei 8.666/93.

,

de

de 2020.

(assinatura do representante da empresa)
(Nome, Cargo, RG e CPF)
(Essa declaração será facultativa, sua utilização se dará apenas se todos os licitantes
não estiverem presentes na sessão pública da TOMADA DE PREÇO).
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ANEXO XIX

INDICAÇÃO DE RESPONSÁVEL TÉCNICO

A empresa_____________________________inscrita no CNPJ nº ____________________
por intermédio de seu representante legal Sr.(a) _____________________ portador(a) da
Carteira
de
Identidade
nº___________________________,
CPF
nº
______________________
INDICA COMO RESPONSÁVEL TÉCNICO DA OBRA OBJETO DA TOMADA DE
PREÇO Nº ............/2020
o Sr(a) ________________________, regularmente inscrito
no CREA sob o nº
.

,

de

de 2020.

(assinatura do representante legal da empresa)
(Nome, Cargo, RG e CPF)

(***) Para fins de utilização desta declaração, deverá acompanhar o registro no CREA
competente, do profissional indicado e válido na data da sessão pública.

