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 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORECATU 
PARANÁ 

LICITAÇÃO Nº 119/ 2018 

CARTA CONVITE Nº 04/2018 
LICITAÇÃO EXCLUSIVA PARA MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL, MICROEMPRESA E 

EMPRESA DE PEQUENO PORTE  

 

I PARTE ESPECÍFICA 

 

01.       SUPORTE LEGAL E REGIME DE CONTRATAÇÃO 

Esta licitação, sob o regime de empreitada por preço global e do tipo menor preço será regida pela 

Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e suas alterações posteriores, Lei Complementar nº 123/06 

alterada pela Lei Complementar nº 147/14, Decreto Municipal nº 46/2016 alterado pelo Decreto 

Municipal nº 27/2018 e pelas disposições desta Carta Convite. 

 

02. INSTAURADOR 

O Município de Porecatu, Estado do Paraná, ora denominado licitador, torna público que às 14h00, 

do dia 24 de outubro de 2.018, na sala de reuniões da prefeitura, na Rua Barão do Rio Branco n° 

344, em Porecatu, Paraná, a Comissão de Licitação, integrada por membros indicados pelo 

instaurador da licitação, através de documento hábil, receberá as propostas para execução dos 

serviços objeto do presente Convite. 

 

03. INFORMAÇÕES, ESCLARECIMENTOS E ALTERAÇÃO  

03.1   Informações e esclarecimentos relativos ao edital poderão ser obtidas por escrito, com a 

Comissão de Licitação, na Rua Barão do Rio Branco, n° 344, em Porecatu, Paraná, sendo 

que a resposta será enviada por escrito, igualmente, à empresa interessada. 

03.2   A  qualquer  tempo,  antes  da  data limite estabelecida para o recebimento e abertura da 

proposta, o licitador poderá, por sua própria iniciativa ou como consequência de algum 

esclarecimento pedido por uma possível proponente, alterar os termos do Edital mediante a 

emissão de um adendo.      

03.2.1 Nesta hipótese, o adendo será encaminhado, por escrito, a todas as adquirentes da Carta 

Convite. 

03.2.2 Nos casos em que a alteração do Convite signifique maior tempo para preparar as 

propostas, o licitador, informará às interessadas na licitação que o prazo de entrega das 

respectivas propostas será prorrogado.  

03.2.3 Caso seja necessário fazer alguma retificação esta será publicada no Diário Oficial dos 

Municípios do Paraná no site: www.diariomunicipal.com.br/amp e no site 

http://portaltransparencia.porecatu.pr.gov.br/transparencia/licitacoes , ficando a cargo da 

empresa interessada em participar do certame o acompanhamento do processo. 

 

 

04. OBJETO, REGIME DE EXECUÇÃO, TIPO, PRAZO E PREÇO MÁXIMO 

04.1  A presente licitação tem por objeto a contratação de empresa para realizar a Reforma da 

Capela do Cemitério Municipal Cristo Rei, sob regime de empreitada por preço global, tipo 

menor preço por lote, a preços fixos e sem reajustes, em conformidade com o estabelecido no 

edital de licitação e demais anexos. 

04.2 O preço máximo para a contratação é de R$ 69.579,23 (sessenta e nove mil, quinhentos 

e setenta e nove reais e vinte e três centavos) que serão pagos conforme medição mediante 

realização dos serviços e emissão das notas fiscais.  

04.3 A CONTRATADA deverá entregar na tesouraria a Nota Fiscal e demais documentos 

descritos no item 26.3 deste edital.   

http://www.diariomunicipal.com.br/amp
http://portaltransparencia.porecatu.pr.gov.br/transparencia/licitacoes
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05. RECURSOS FINANCEIROS 

As despesas com a locação do objeto correrão por conta da dotação orçamentária 

2.057.3390.30.00.00-1508. 

 

 

OBSERVAÇÃO: A licitante deverá realizar  técnica, até o dia 23/10/2018, em horário 

previamente marcado pelo telefone: (43) 3623-3100 – ramal 216, das 8h às 11h e das 13h às 

17h, de 2ª a 6ª feira, em dia útil, na Prefeitura, localizada à Rua Barão do Rio Branco, 344,  

Centro, Porecatu/PR. 

 

 

II PARTE GERAL 

 

06. CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 
06.1  Poderão participar da presente licitação empresas que preencham as condições do presente 

edital, nas condições exigidas pela Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações, ou 

que apresentarem certificado de registro cadastral em órgão público do Estado do Paraná, em 

vigência na data limite estabelecida para o recebimento das propostas (envelopes n° 1 e n° 2), 

ou que preencham as condições exigidas para o cadastramento nos termos do art. 22, § 2 da 

Lei n° 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações. 

06.2 Estão impedidos de participar da licitação: 

06.2.1 Servidor ou dirigente de órgão ou entidade contratante ou responsável pela licitação; 

06.2.2 Empresa expressamente declarada inidônea pelo Município ou pela Administração Estadual 

ou Federal, nos termos do art. 87, inciso IV da Lei nº 8.666/93; 

06.2.3 Empresa declarada suspensa pelo Município ou pela Administração Estadual ou Federal, nos 

termos do art. 87, inciso III da Lei nº 8.666/93; 

06.2.4  Consórcio de empresas. 

 

07. APRESENTAÇÃO E ENTREGA DAS PROPOSTAS 

07.1 A proponente arcará com todos os custos de preparação e submissão de sua proposta 

(envelopes n° 1 e n° 2). O licitador não será de nenhuma maneira, responsável direta ou 

indiretamente, por nenhum desses custos, independentemente do desenvolvimento do 

processo licitatório.  

07.2 A proponente deverá protocolar os envelopes no endereço descrito no item 2 até às 

09h15min do dia da abertura. 

 

a) ENVELOPE Nº 1 - HABILITAÇÃO PRELIMINAR 

b) ENVELOPE Nº 2 - PROPOSTA DE PREÇOS 

 

07.3 Os envelopes, individualizados, deverão ser entregues fechados e inviolados, contendo em 

sua parte externa e frontal os dizeres: 

 

   RAZÃO SOCIAL E ENDEREÇO DA PROPONENTE 

  À PRESIDENTE DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO 

  LICITAÇÃO Nº 119/2018 

  CONVITE 04/2018 

  ENVELOPE Nº 1 – HABILITAÇÃO PRELIMINAR 

  OBJETO: Reforma da Capela do Cemitério Municipal Cristo Rei  

      (local)     , ____de_____ de 2018- __h__.(data e hora da abertura) 
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    RAZÃO SOCIAL E ENDEREÇO DA PROPONENTE 

    AO PRESIDENTE DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO  

    LICITAÇÃO Nº 119/2018 

    CONVITE 04/2018 

    ENVELOPE Nº 2 – PROPOSTA DE PREÇOS 

    OBJETO: Reforma da Capela do Cemitério Municipal Cristo Rei 

         (local)     , ____de_____ de 2018  - __h__.(data e hora da abertura) 

 

07.4  Os envelopes poderão ser entregues diretamente pela proponente ou enviados pelo correio, 

porém a administração não se responsabiliza por atrasos na entrega. 

07.5 Nenhum envelope poderá ser retirado ou substituído durante o período compreendido entre a 

data e horário limite estabelecido para o recebimento das propostas (envelopes n°1 e n°2) e a 

data da formalização do Contrato de Prestação de Serviços. 

07.6 No horário estabelecido neste Edital e aberto o primeiro envelope, nenhuma outra proposta 

(envelopes n°1 e n°2) será recebida. 

 

08. ELEMENTOS INSTRUTORES 

São partes integrantes deste edital os seguintes elementos instrutores, bem como quaisquer adendos 

posteriores emitidos de acordo com o subitem 03.2.: 

a) Carta-credencial (Modelo nº 01); 

b) Declaração de sujeição ao edital e inexistência de fato ou fatos supervenientes impeditivos da 

habilitação (Modelo nº 02); 

c) Carta-proposta de preços (Modelo nº 03); 

d) Modelo de contrato de prestação de serviços (Modelo nº 04); 

e) Modelo do atestado de visita técnica (Modelo nº05)  

e) Pasta técnica contendo os elementos instrutores para a realização dos serviços. 

 

09. DOCUMENTOS DO ENVELOPE Nº 1 - HABILITAÇÃO PRELIMINAR 

Deverão estar inseridos neste envelope, devidamente fechado e inviolado, os documentos abaixo 

relacionados, em uma via. As folhas deverão ser preferivelmente, em tamanho A4 (21,0 x 29,7cm), 

datilografadas ou impressas por computador, com tinta indelével, sem rasura e entrelinhas, e a de 

rosto deverá conter a mesma indicação do envelope nº 1. O volume, encadernado preferencialmente 

com tipo espiral, deverá conter um índice dos documentos com as páginas correspondentes, 

numeradas em ordem crescente e rubricadas por elemento credenciado da proponente. 

Os documentos poderão ser apresentados em original, ou por processo de cópia autenticada por 

tabelião de notas, ou conferido em confronto com o original, pela Comissão de Licitação, na seção 

de recebimento das propostas (envelopes n°1 e n°2), ou publicação em órgão de imprensa oficial. 

Os documentos deverão estar com prazo de validade em vigor.  Quando o prazo de validade não 

estiver expresso no documento, o mesmo será aceito com data de emissão não superior a 60 

(sessenta) dias da data limite estabelecida para o recebimento e abertura das propostas. 

 

Prova de Habilitação Jurídica: 

09.1 a) tratando-se de representante legal, o estatuto social, contrato social ou outro instrumento de 

registro comercial, registrado na Junta Comercial, no qual estejam expressos seus poderes para 

exercer direitos e assumir obrigações em decorrência de tal investidura; 

b) tratando-se de procurador, a procuração por instrumento público ou particular, da qual constem 

poderes específicos para formular lances, negociar preço, interpor recursos e desistir de sua 

interposição e praticar todos os demais atos pertinentes ao certame, acompanhado do correspondente 

documento, dentre os indicados na alínea "a", que comprove os poderes do mandante para a outorga; 
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c) Empresa enquadrada como microempresa ou empresa de pequeno porte deverá apresentar 

certidão simplificada expedida pela Junta Comercial para comprovar sua condição. 

2 – O representante legal e o procurador deverão identificar-se exibindo documento oficial de 

identificação que contenha foto, admitido em lei. 

 

09.2  Prova de Regularidade Fiscal e Trabalhista: 

a) Cartão do CNPJ; 

b) Certidão de regularidade de débitos relativos aos tributos federais e à dívida ativa da união; 

c) Certidão de regularidade de débito junto à Fazenda Estadual; 

d) Certidão de regularidade de débito com a Fazenda Municipal da sede da licitante ou outra prova 

equivalente, na forma da lei; 

e) Certificado de Regularidade com o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS); 

f) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT). 

g) Alvará de funcionamento expedido pelo município sede do proponente; 

 

09.3 Qualificação Econômico Financeira: 

a) Certidão negativa de falência, recuperação judicial e extrajudicial, expedida pelo distribuidor 

judicial da sede do proponente. 

OBS.: No caso em que a certidão negativa de débitos de tributos/ de regularidade fiscal e a certidão 

negativa de dívida ativa forem unificadas, este documento único poderá ser apresentado. 

 

09.4 Qualificação Técnica 

09.4.1 Prova de inscrição ou registro do licitante junto ao Conselho Regional de Engenharia e 

Agronomia-CREA ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo-CAU competente, que comprove 

atividade relacionada com o objeto; 
 

09.4.2 Atestado(s) de Capacidade Técnico-Profissional, comprovando que o licitante possui vínculo 

profissional, na data prevista para entrega da proposta, com profissional(is) de nível superior, 

engenheiro ou arquiteto, inscrito(s) no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia – CREA ou 

Conselho de Arquitetura e Urbanismo – CAU, detentor(es) de Atestado(s) de Capacidade Técnico-

Profissional, devidamente(s) registrado(s) no Conselho Regional de Engenharia  e Agronomia –  

CREA ou  Conselho  de  Arquitetura  e  Urbanismo  –  CAU, da região onde os serviços foram 

executados, comprovando a execução, para pessoa jurídica de direito público ou privado, que não a 

própria licitante (CNPJ diferente), de serviço(s) relativo(s) a: 
 

09.4.3 Apresentação da empresa de ART de execução da obra compatível com os serviços a serem 

executados.  
 

09.4.4 A comprovação de vínculo profissional se fará com a apresentação de cópia da carteira de 

trabalho (CTPS) em que conste a licitante como empregadora, do contrato social da licitante em que 

conste o profissional como sócio ou de contrato de prestação de serviço. 
 

09.4.5 O(s) Atestado(s) de Capacidade Técnico-Profissional deverá(ão) estar acompanhado(s) 

da(s) respectiva(s) Certidão(ões) de Acervo Técnico – CAT, expedida(s) pelo Conselho Regional 

de Engenharia e Agronomia – CREA ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo – CAU, da região 

onde os serviços foram executados, comprovando a existência de Anotação(ões) de 

Responsabilidade Técnica – ART(s) pelos serviços constantes dos Atestado(s) de Capacidade 

Técnico-Profissional apresentados. 

09.4.6 Atestado de visita técnica. 
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10. DOCUMENTOS DO ENVELOPE N° 2 - PROPOSTA DE PREÇOS 

Deverão estar inseridos neste envelope, devidamente fechado e inviolado, os documentos abaixo 

relacionados, em uma via e em original. As folhas deverão ser preferivelmente em tamanho A4 

(21,0 x 29,7cm), datilografadas ou impressas por computador, com tinta indelével, sem rasura e 

entrelinhas, e a de rosto deverá conter a mesma indicação do envelope nº 2. O volume, encadernado 

preferencialmente com tipo espiral, deverá conter um índice dos documentos com as páginas 

correspondentes, numeradas em ordem crescente e rubricadas por elemento credenciado da 

proponente. 

10.1     Carta-proposta de Preços  

10.1.1 A Carta-proposta de Preços deverá ser apresentada datilografada ou impressa por 

computador, sem rasura e entrelinhas, conforme Modelo nº 04, em anexo, e deverá conter: 

a)   razão social, endereço, telefone, e-mail; 

b) data, nome do titular ou do representante legalmente constituído com respectiva assinatura; 

c) valor total em moeda brasileira corrente, grafado em algarismos e por extenso. No preço deverão 

estar incluídas as despesas com deslocamentos, hospedagens, alimentação, diárias, materiais, 

equipamentos, veículos, seguros em geral, mão-de-obra, encargos de legislação social, trabalhista, 

previdenciária, dissídios coletivos, infortúnio do trabalho, administração, lucro, taxas, composição 

de BDI e quaisquer outras despesas incidentes sobre os serviços.  

d) prazo de execução dos serviços em dia em estrita observância ao edital; 

e) prazo de validade da proposta de 60 (sessenta) dias corridos, contado a partir da data de abertura 

dos envelopes de proposta das licitantes. 

 

Em casos excepcionais, previamente à expiração do prazo original de validade da proposta, o 

licitador poderá solicitar às proponentes uma prorrogação específica no prazo de validade.  A 

solicitação e as respostas deverão ser formuladas por escrito. No caso da proponente recusar-se a 

estender o prazo de validade da proposta, sua proposta será rejeitada. Caso a proponente concorde 

com a dilação do prazo solicitado, não será permitido modificar a respectiva proposta, nem ser 

motivo para arguir futuramente qualquer alteração de preços. 

11.1.2 Deverá ser apresentada uma única proposta de preços para o lote. 

  

11. DISPOSIÇÕES REFERENTES À PROPOSTA DE PREÇOS 

11.1 A apresentação da proposta de preços na licitação será considerada como evidência de que a 

proponente examinou completamente o edital, anexos, especificações e demais documentos, 

que os comparou entre si, que realizou a visita técnica e obteve as informações necessárias e 

satisfatórias sobre qualquer ponto duvidoso antes de preparar a sua proposta de preços e que 

os documentos da licitação lhe permitiram preparar a proposta de preços completa e 

satisfatoriamente. 

 

12. RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS (ENVELOPES N° 1 E N° 2)  

12.1 Na data, hora e local fixados no item 02 deste Edital, a Comissão de Licitação, receberá os 

Envelopes nº 1 – Habilitação Preliminar e os Envelopes nº 2 - Proposta de Preços das 

proponentes. 

12.2 Juntamente com o recebimento dos envelopes, fechados e inviolados, o representante da 

proponente, se não for membro integrante da diretoria da mesma, e querendo participar 

ativamente (com poderes legais para representar a proponente) da sessão, deverá apresentar 

à Comissão de Licitação a credencial que lhe outorga poder legal junto à mesma. Esta deverá 

ser comprovada através do Modelo nº01, em anexo, com firma reconhecida, ou através de 

procuração passada em cartório. 

12.3 Uma mesma pessoa não poderá representar mais de uma proponente. 
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12.4 Na hora marcada para a entrega dos Envelopes nº 1 e nº 2 e aberto o primeiro mais nenhuma 

outra proposta (envelope n° 1 e n° 2) será recebida. 

Em nenhuma hipótese, será concedido prazo para apresentação de documentos exigidos e 

não inseridos nos Envelopes nº 1 e nº 2. No entanto, a seu exclusivo critério, a Comissão de 

Licitação poderá solicitar informações ou esclarecimentos complementares que julgar 

necessários. Tais esclarecimentos ou informações complementares, que farão parte da 

correspondente proposta, não poderão alterar a substância ou os preços da mesma. 

12.5  A abertura das propostas (envelopes n°1 e n°2) será realizada em duas etapas. Na              

primeira etapa, o licitador abrirá somente os Envelopes n° 1 – Habilitação Preliminar. Na 

segunda etapa, o licitador abrirá somente os Envelopes n° 2 - Propostas de Preços das 

proponentes habilitadas na primeira etapa. 

1Após a rubrica dos documentos pela Comissão de Licitação e pelos presentes que assim o 

desejarem, a mesma cientificará aos interessados que o resultado da habilitação preliminar e 

a data da sessão de abertura dos Envelopes nº 2 – Proposta de Preços será comunicada 

diretamente às proponentes através dos meios usuais de comunicação (edital, fax, e-mail e 

publicação na imprensa oficial quando for o caso).  

12.6  Caso a Comissão de Licitação conclua o exame dos documentos de habilitação de todas as 

proponentes participantes, na própria reunião de recepção e abertura das propostas, anunciará 

o resultado da habilitação preliminar. Se todas as participantes renunciarem ao prazo para 

interposição de recurso, quanto à fase de habilitação preliminar, mediante termo de renúncia 

ou manifestação expressa na respectiva ata, a Comissão de Licitação devolverá, mediante 

recibo ou protocolo, às proponentes inabilitadas os respectivos envelopes nº 2 fechados e 

inviolados e procederá à abertura dos envelopes n° 2 das proponentes habilitadas.     

12.7   Será lavrada ata circunstanciada da reunião de recebimento das propostas (envelopes n° 1 e n° 

2) que registrará todas as ocorrências havidas. Os representantes das proponentes presentes 

que assim o desejarem poderão assinar a ata. A omissão da assinatura por parte de uma 

proponente não invalidará o conteúdo e efeito da ata. Será distribuída uma cópia da mesma a 

todas as proponentes. 

 

13. ANÁLISE DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO  

13.1 Comissão de Licitação determinará, inicialmente, a receptividade substancial à documentação 

do edital, seus modelos e anexos. Para as finalidades ali previstas, uma proposta dotada de 

receptividade substancial será aquela que se harmonizar com todos os termos e condições dos 

documentos do edital, seus modelos e anexos sem desvios significativos. A determinação de 

receptividade da proposta basear-se-á no conteúdo da própria proposta. 

13.2 Uma proposta determinada como substancialmente não receptiva será inabilitada e, 

subsequentemente, não poderá tornar-se receptiva mediante correção, pela proponente, da 

não harmonização. 

13.3 A Comissão de Licitação poderá relevar, numa proposta, qualquer informalidade, não 

harmonização ou irregularidade de natureza secundária que não constitua um desvio 

significativo, contanto que essa relevância não prejudique ou afete a classificação relativa de 

qualquer proponente. Entende-se por informalidade, não harmonização ou irregularidade de 

natureza secundária que não constitua um desvio significativo, geralmente omissões 

relacionadas com a verificação de dados ou informações de tipo histórico. Contudo, existem 

tipos de erros ou omissões básicas que por sua gravidade, tradicionalmente são considerados 

como insanáveis. Servem de exemplo: a falta de assinatura em documentos, bem como a 

assinatura aposta por elemento não credenciado ou não habilitado. 

 Um mesmo profissional não poderá integrar a equipe técnica de mais de uma proponente. As 

proponentes que apresentarem um mesmo profissional serão sumariamente inabilitadas.    
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13.4  Não será habilitada a proponente que deixar de apresentar qualquer documento exigido ou 

em desacordo com este edital, exceto no que diz respeito ao subitem 13.2. 

13.5 Qualquer documento, que estiver incompleto, com rasura e/ou com borrão e/ou com prazo de 

validade vencido, será considerado nulo e sem validade para esta licitação. 

13.6   Não serão aceitos protocolos em substituição a documentos. 

13.7  Será considerada habilitada a proponente cuja documentação atenda às exigências 

estabelecidas no edital. 

13.8  Se todos os proponentes forem inabilitados, a Comissão de Licitação poderá fixar aos 

proponentes o prazo de 8 (oito) dias úteis para apresentação de nova documentação. 

13.9  A Comissão de Licitação poderá, a seu exclusivo critério, verificar diretamente junto às 

fontes originais correspondentes, quaisquer dados ou informações incluídas em qualquer 

proposta e obter de outras fontes informações relevantes sobre qualquer proponente. 

 

14. ABERTURA DO ENVELOPE Nº 2 - PROPOSTA DE PREÇOS 

14.1 Na data fixada para a reunião de abertura dos envelopes nº 2, a Comissão de Licitação 

devolverá, mediante recibo, às proponentes inabilitadas os respectivos envelopes nº 2 

fechados e inviolados. Caso a proponente inabilitada não se fizer representar neste ato, o 

envelope nº 2 será devolvido, através dos meios convencionais, após a homologação da 

licitação. 

14.2  Na data aprazada, a Comissão de Licitação procederá à abertura dos envelopes n 2 das 

proponentes habilitadas, lendo em voz alta o nome da proponente, o objeto, o preço do(s) 

lote(s), o prazo de execução e o prazo de validade de cada proposta, que será rubricada pela 

Comissão de Licitação e pelos representantes das proponentes presentes que assim o 

desejarem. 

14.3 Após a rubrica dos documentos pela Comissão de Licitação e pelos presentes que assim o 

desejarem, a mesma cientificará aos interessados que o resultado da licitação será comunicado 

diretamente às proponentes através dos meios usuais de comunicação (edital, fax, e-mail ou 

outro meio e a imprensa oficial). 

14.4 Ultrapassada a fase de habilitação e abertas as propostas de preços (envelopes n° 2), a 

Comissão de Licitação não poderá desclassificar as proponentes por motivos relacionados com 

a habilitação, salvo em razão de fato ou fatos supervenientes ou conhecidos após a análise dos 

documentos de qualificação. 

14.5 Da reunião de abertura dos envelopes nº 2 será lavrada ata circunstanciada que será assinada 

pela Comissão de Licitação e representantes das empresas proponentes presentes. 

 

15.  JULGAMENTO E CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS 

 

15.1 A Comissão de Licitação julgará e classificará as propostas de preços e elaborará um 

relatório de suas conclusões, o qual será encaminhado à autoridade competente para as 

demais providências.  

15.2  O critério a ser utilizado no julgamento das propostas é o de menor preço por lote. 

15.3     Será julgada a proposta de preços mais vantajosa, aquela que, cumprido o exigido no edital, 

apresentar o menor preço por lote. 

15.4  Não será aceita proposta elaborada em desacordo com o presente edital, a que proponha 

qualquer oferta de vantagens não previstas no edital, nem preços ou vantagens baseadas nas 

ofertas das demais proponentes. 

15.5  Não será aceita proposta que apresente preços unitários simbólicos, irrisórios ou de valor 

zero. 
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15.7  Toda proposta entregue será considerada com prazo de validade de 60 (sessenta) dias, a 

contar da data de sua apresentação, salvo se da mesma constar prazo superior, quando então 

prevalecerá este prazo. 

15.8  O orçamento detalhado do item deverá discriminar todos os serviços a serem executados. 

15.8.1  Expressar em Reais (R$) os valores monetários, sem fracionários de centavos; 

15.8.2  Apresentar os quantitativos e resultados de todas as operações com apenas duas casas 

decimais, desprezando as demais. 

15.9  A licitante deverá elaborar o seu Orçamento Detalhado com base neste Edital e seus 

anexos, sendo de sua exclusiva responsabilidade o levantamento de serviços, de 

quantitativos, dos custos e tudo mais que for necessário para o cumprimento total das 

obrigações decorrentes da execução do objeto desta licitação. Durante a execução do 

objeto, a contratada não poderá alegar eventuais erros de quantitativos ou omissões de 

serviços no seu Orçamento Detalhado para justificar aditivos contratuais. 

15.10 Em nenhuma hipótese poderá ser alterada a proposta apresentada, seja quanto ao preço, prazos 

de execução, forma de pagamento ou outra condição que importe em modificação dos termos 

originais. 

15.11 Será desclassificada a proposta de preços cujo preço do lote for superior ao estabelecido no 

item 04.2 e/ou que venha a ser considerada inexequível pela Comissão de Licitação, quando 

for razoável concluir que a proponente não seria capaz de executar o contrato ao preço de sua 

oferta. 

15.12 Preços manifestamente inexequíveis são aqueles cuja viabilidade não possa ser demonstrada 

através de documentação que comprove a coerência dos custos dos insumos com os de 

mercado e que os coeficientes de produtividade são compatíveis com a execução do objeto 

do contrato, condições estas necessariamente especificadas no ato convocatório da licitação. 

15.13 Consideram-se inexequíveis as propostas cujos preços dos lotes analisados sejam inferiores a 

70% (setenta por cento) do menor dos seguintes valores: 

a) Média aritmética dos preços analisados, das propostas, superiores a 50% (cinqüenta por cento) do 

preço orçado pelo licitador ou 

b) Preço orçado pelo licitador.  

15.14  No caso de haver divergência entre o preço grafado em algarismos e o grafado por extenso, 

prevalecerá o grafado por extenso. 

15.15  À Comissão de Licitação é facultado propor, mediante parecer fundamentado, a 

desclassificação de uma ou mais propostas de preços quando ocorrer fatos supervenientes 

que justifiquem tal medida. 

15.16  Se todas as proponentes forem desclassificadas, a Comissão de Licitação poderá fixar às 

proponentes o prazo de 8 (oito) dias úteis para apresentação de outra proposta de preços. 

15.17  Ocorrendo empate no valor global corrigido entre duas ou mais propostas de preços, a 

Comissão de Licitação procederá ao sorteio, em sessão pública, para se conhecer a ordem de 

classificação. 

15.18  A classificação das propostas de preços será comunicada diretamente às proponentes através 

dos meios usuais de comunicação (edital, fax, e-mail e imprensa oficial). 

15.19  Caso julgue necessário, a Comissão poderá suspender a reunião, para análise da 

documentação quanto à classificação das “Propostas de Preço”.  

15.20  Suspensa a reunião, todos os documentos das “Propostas de Preço” ficarão em poder da 

Comissão, após serem rubricados por todos seus membros e pelos representantes das 

licitantes presentes. 

15.21  Não sendo necessária a suspensão da reunião para análise das “Propostas de Preço”, ou para 

a realização de diligências ou consultas, a Comissão procederá à análise das mesmas e 

decidirá sobre a classificação final de cada licitante. 
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15.22  Caso estejam presentes os representantes de todas as licitantes, a Comissão poderá intimá-los 

direta e verbalmente da decisão sobre a classificação das “Propostas de Preço”, hipótese em 

que tudo deverá constar da ata que documentar a reunião, a qual deverá ser assinada por 

todos os membros da Comissão e pelos representantes das licitantes presentes.  

15.23 Intimadas todas as licitantes direta e verbalmente, durante a própria reunião, da decisão da 

Comissão sobre a classificação das “Propostas de Preço” e dispondo-se elas a renunciarem 

ao exercício do direito de recorrerem da decisão, tal renúncia deverá constar, expressamente, 

da ata que documentar a reunião, a qual necessariamente deverá ser assinada por todas elas. 

Manifestada que seja a intenção, por uma das licitantes, de interpor recurso, começará a fluir, 

desde então, o prazo recursal. 

15.24  Não estando presentes à reunião os representantes de todas as licitantes, ou ainda que 

presentes, algum deles tenha deixado de assinar a ata que a documentou, a Comissão, após a 

análise da documentação ou a realização de diligências ou consultas, fará publicar, no Diário 

Oficial da União, sua decisão quanto à classificação final das licitantes, o que abrirá o curso 

do prazo recursal. 

15.35  Quando todas as “Propostas de Preço” forem desclassificadas, a Administração poderá fixar 

o prazo de oito dias úteis para a apresentação de novas propostas de preço, escoimadas das 

causas que determinaram a desclassificação.  

 

16. ADJUDICAÇÃO E CONTRATAÇÃO 
16.1  Até a assinatura do contrato, o licitador poderá desclassificar, por despacho fundamentado, 

qualquer proponente, sem que lhe caiba indenização ou ressarcimento e sem prejuízo de 

outras sanções cabíveis, havendo conhecimento de qualquer fato ou circunstância, anterior 

ou posterior ao julgamento da licitação, que desabone sua idoneidade ou capacidade 

financeira, técnica ou administrativa. 

16.2 A proponente vencedora será convocada para, dentro do prazo máximo de 5 (cinco) dias 

úteis, a partir da data da homologação e adjudicação da licitação, sob pena de decair o direito 

de contratar, sujeitando-se, ainda, às penalidades previstas em lei, assinar o contrato na sede 

da prefeitura . 

16.3  O início da locação dar-se-á imediatamente após a assinatura do contrato. 

16.4  É facultado ao licitador, quando a convocada não assinar o contrato, convocar as proponentes 

remanescentes, na ordem de classificação, para fazê-lo em igual prazo e nas mesmas 

condições propostas pelo primeiro classificado, inclusive quanto aos preços atualizados de 

conformidade com o ato convocatório, ou solicitar a revogação da presente licitação 

independentemente da cominação prevista no Art. 81 da Lei nº 8.666/93. 

 

17.    RECURSOS 

17.1  É facultado a qualquer proponente formular reclamações e impugnações no transcurso das 

sessões públicas da licitação para que constem em ata dos trabalhos. 

17.2  Na ata de abertura das propostas, poderão ser registradas observações feitas por parte das 

proponentes. Elas poderão ou não ser levadas em consideração pela Comissão de Licitação 

para efeito de julgamento. No prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis, contados a partir da ata 

de abertura dos envelopes ou do conhecimento, pelas proponentes do resultado de qualquer 

fase da licitação, as mesmas poderão interpor recurso administrativo junto ao licitador. 

17.3 Cabe à proponente observar o disposto no Artigo 109 da Lei Federal nº 8.666/93 e suas 

alterações. 

17.4  Os recursos interpostos fora do prazo não serão recebidos em face da preclusão da faculdade 

processual. 
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18. PRAZOS 

18.1    O vencedor deverá realizar a reforma em  até 60 (sessenta) dias. 

18.2    Somente será admitida alteração dos prazos nas seguintes situações: 

18.2.1 Por motivos de força maior ou caso fortuito, entre outros: perturbações industriais, guerras, 

atos de inimigo público, bloqueio, insurreições, epidemias, avalanchas, terremotos e 

enchentes, explosões, ou quaisquer outros acontecimentos semelhantes e equivalentes a 

estes, que fujam ao controle seguro de qualquer uma das partes interessadas. O motivo da 

força maior pode ser caracterizado por legislação, regulamentação ou atos governamentais. 

18.2.2  Enquanto perdurar a paralisação dos serviços por motivo de força maior ou caso fortuito, 

bem como suspensão por ordem do contratante, ficarão suspensos os deveres e 

responsabilidades de ambas as partes com relação aos serviços contratados, não cabendo, 

ainda, a nenhuma das partes a responsabilidade pelos atrasos correspondentes ao período de 

paralisação. Os atrasos provenientes de greves ocorridas na contratada ou atrasos por parte 

de suas eventuais subcontratadas não poderão ser alegados como decorrentes de força maior. 

18.2.3 Para que a contratada possa invocar os fatos indicados no subitem 18.2.1 como capaz de 

justificar quaisquer atrasos, os mesmos deverão ser comunicados ao contratante por escrito e 

devidamente comprovados. 

18.2.4 Os motivos mencionados no subitem 18.2.1 serão julgados pelo contratante após a 

constatação da veracidade da sua ocorrência. 

18.2.5 Após a aceitação, pela contratante, dos motivos referentes ao subitem 18.2.1, poderá haver 

acordo entre as partes para uma eventual prorrogação do prazo. 

 

19 PENALIDADES 

No contrato serão cominadas as seguintes penalidades, sem prejuízo da ação civil ou criminal que 

couber: 

19.1  Multa de 0,01% (um centéssimo por cento) do valor contratual, por dia consecutivo que 

exceder à data prevista para a conclusão dos serviços; 

19.2  Multa de 1% (um por cento) do valor contratual quando, por ação, omissão ou negligência, a 

contratada infringir qualquer das demais obrigações contratuais; 

19.3 Multa de 10% (dez por cento) do valor contratual quando a contratada ceder o contrato, no 

todo ou em parte, a pessoa física ou jurídica, sem autorização do contratante, devendo 

reassumir a execução dos serviços no prazo máximo de 15 (quinze) dias, da data da 

aplicação da multa, sem prejuízo de outras sanções contratuais; 

19.4 Multa de 20% (vinte por cento) do valor contratual quando for caracterizada a rescisão do 

Contrato conforme o estabelecido no subitem 22.2; 

19.5 Suspensão do direito de participar em licitações/contratos com recursos do ora licitador pelo 

prazo de até 2 (dois) anos quando, por culpa da contratada, ocorrer a suspensão, ou  

declaração de inidoneidade, por prazo a ser estabelecido pelo contratante em conformidade 

com a gravidade da infração cometida pela contratada, observando-se o disposto no Artigo 

78 e incisos da Lei Federal n° 8.666/93 e suas alterações posteriores; 

19.6 A multa será cobrada pelo contratante de acordo com o estabelecido pela legislação 

pertinente. Caso a contratada não venha a recolher a multa devida, dentro do prazo 

determinado, a mesma será descontada do valor das parcelas de pagamento vincendas; 

19.7 As sanções previstas nos subitens 22.1 a 22.4 inclusive, poderão cumular-se, porém não 

poderão exceder a 30% (trinta por cento) do valor contratual e, também, não excluem a 

possibilidade de rescisão administrativa do Contrato.  

 

20 RESCISÃO 
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20.1 O contratante se reserva o direito de rescindir o contrato independentemente de interpelação 

judicial ou extrajudicial, nos casos a seguir mencionados: 

20.1.1 Quando a contratada falir, for dissolvida ou por superveniente incapacidade técnica; 

20.1.2 Quando houver inadimplência de cláusulas ou condições contratuais por parte da contratada 

e desobediência da determinação da fiscalização; 

20.1.3 Quando a contratada transferir, no todo ou em parte, o contrato a quaisquer empresas sem 

expressa anuência do contratante; 

20.1.4 Quando houver atraso dos serviços, sem justificativa aceita pelo contratante, pelo prazo de 

30 (trinta) dias. 

21    Decorrido o período igual ou superior a 1/3 (um terço) do prazo de execução sem manifestação 

quanto à execução dos serviços pela contratada, estará caracterizada a recusa, dando causa à 

rescisão do Contrato e à aplicação de multa em conformidade com o estabelecido no 

subitem 22.4. 

21.1  A rescisão do contrato, quando motivada por qualquer dos subitens anteriormente 

relacionados, implicará a apuração de perdas e danos e a aplicação das demais providências 

legais cabíveis. 

21.2 Demais hipóteses mencionadas nos artigos 78, 79 e 80 da Lei n° 8.666/93. 

 

 

21. PAGAMENTO 

O pagamento será efetuado à vista dias após a locação e expedição da nota fiscal. 

21.1    O faturamento deverá ser apresentado e protocolado na sede do contratante. 

21.2 O faturamento de cada medição deverá ser apresentado, conforme segue, de modo a 

padronizar condições e forma de apresentação: 

a) Nota fiscal com discriminação resumida dos serviços executados contendo o número da licitação, 

do convite e contrato; 

b) Certificado de Regularidade Fiscal junto ao FGTS; 

c) Certificado de Regularidade Fiscal junto ao INSS; 

d) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas CNDT. 

 

23. DISPOSIÇÕES GERAIS 

23.1  O licitador se reserva o direito de revogar ou anular esta licitação, parcial ou totalmente, sem 

que caiba à proponente o direito de qualquer reclamação ou indenização. 

23.2  O licitador poderá declarar a licitação deserta ou fracassada, quando não acorrerem 

proponentes à licitação ou nenhuma das propostas de preços satisfizer ao objeto, ou anular 

quando ficar evidenciado que tenha havido falta de competição e/ou conluio. 

23.3   A participação nesta licitação implica a aceitação integral e irretratável dos termos do Edital e 

demais documentos licitatórios. 

23.4 A Comissão de Licitação, a seu exclusivo critério, poderá efetuar vistoria nas instalações das 

proponentes durante a fase licitatória. 

23.5  Fica estabelecido que toda e qualquer informação, esclarecimento ou dado fornecidos 

verbalmente por funcionários do licitador não serão considerados como argumento para 

impugnações, reclamações, reivindicações por parte das proponentes. 

23.6 O contratante se reserva o direito de paralisar ou suspender, a qualquer tempo, a execução dos 

serviços, mediante pagamento único e exclusivo dos trabalhos efetivamente executados. 

23.7  A contratada não poderá ceder o contrato, no todo ou em parte, a nenhuma pessoa física ou 

jurídica, sem autorização prévia, por escrito, do contratante; 

23.8  Caso haja autorização expressa do contratante para que a contratada possa subcontratar 

serviços, esta subcontratação não altera a responsabilidade da contratada que continuará 
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integral perante o contratante, bem como não existirá vínculo entre o contratante e a 

subcontratada. 

23.9  Caberá à contratada o pagamento ou o ressarcimento ao contratante de todos os valores de 

multas aplicadas pela Delegacia Regional do Trabalho, CREA ou qualquer outra entidade em 

decorrência da execução do contrato. 

23.10 A contratada assumirá integral responsabilidade pelos danos que causar ao contratante ou a 

terceiros, por si ou seus representantes, na execução dos serviços, ficando isento o 

contratante de toda e qualquer reclamação que possa surgir em decorrência dos mesmos. 

23.11 Por determinação do contratante a contratada fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições 

contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem nos serviços, em até 50 % 

(cinquenta por cento) do preço inicial do Contrato. 

23.12 Se no Contrato não houverem sido contemplados preços unitários para determinados serviços, 

esses serão fixados mediante acordo entre as partes, respeitados os limites estabelecidos no 

caput deste item. 

23.13 A contagem dos prazos estabelecidos neste edital excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o 

do vencimento. 

23.14 A contratada é obrigada a corrigir, refazer ou substituir às suas expensas, no total ou em parte, 

os serviços em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções. 

23.15A contratada deverá atender às determinações do contratante no prazo máximo de 24 (vinte e 

quatro) horas, e prestar toda assistência e colaboração necessária. 

23.16 Caso as datas previstas para a realização de eventos da presente licitação sejam declaradas 

feriado ou ponto facultativo, aqueles eventos serão realizados no primeiro dia útil 

subsequente.   

              

Porecatu, 10 de outubro de 2018. 

 

Fábio Luiz Andrade 

Prefeito 
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TERMO DE REFERÊNCIA 

Objeto: 

Contratação de empresa para reforma da Capela do Cemitério Municipal Cristo Rei. 

 

Justificativa: 

A Capela do Cemitério está desativada há anos por não apresentar condições de uso, necessitando 

reforma do telhado, instalação elétrica, troca de piso, louças do sanitário, pintura, entre tantos outros 

serviços.   

 

Valor Máximo: R$ 69.579,23 (sessenta e nove mil, quinhentos e setenta e nove reais e vinte e três 

centavos). 

 

Dotação Orçamentária: 2.057.3390.30.00.00-1508 

 

Prazo de execução: 60 dias 

 

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA 

 
Assunto: CAPELA MORTUÁRIA - 

CEMITÉRIO CRISTO REI 
Base de dados: SINAPI - Julho/2018 

BDI: 24,15% 

 

CÓDIGO 
SINAPI ITEM DESCRIÇÃO UNIDADE QNTD 

PREÇO 
UNIT 

PREÇO 
UNIT COM 

BDI 
TOTAL 

 1 SERVIÇOS PRELIMINARES     R$ 4.445,09 

74209/001 1.1 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO M2 3 R$ 331,59 R$ 411,67 R$ 1.235,02 

97645 1.2 
REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. M2 3,6 R$ 22,34 R$ 27,74 R$ 99,85 

97634 1.3 
DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA 
MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO M2 102,62 R$ 10,58 R$ 13,14 R$ 1.347,93 

97632 1.4 
DEMOLIÇÃO DE RODAPÉ CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, 
SEM REAPROVEITAMENTO M2 136,31 R$ 2,20 R$ 2,73 R$ 372,31 

40780 1.5 REGULARIZAÇÃO DE SUPERFICIE DE CONCRETO APARENTE M2 102,62 R$ 10,91 R$ 13,54 R$ 1.389,98 

 2 ESTRUTURA     R$ 5.724,17 

 

98228 
 

2.1 

ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÃMETRO DE 20 CM, 

PROFUNDIDADE DE ATÉ 3 M,ESCAVAÇÃO MANUAL COM 

TRADO CONCHA, NÃO ARMADA 

 

M 
 

18 
 

R$ 
 

50,54 
 

R$ 
 

62,75 
 

R$ 
 

1.129,43 

73990/001 2.2 ARMACAO ACO CA-50 P/1,0M3 DE CONCRETO UN 4 R$ 493,13 R$ 612,23 R$ 2.448,91 

96527 2.3 
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME, COM 
PREVISÃO DE FÔRMA M3 5,2 R$ 25,55 R$ 31,72 R$ 164,95 

38405 2.4 
CONCRETO CLASSE DE RESISTENCIA C25, COM BRITA 0 E 1, SLUMP 
= 130 +/- 20 MM M3 5,2 R$ 268,51 R$ 333,36 R$ 1.733,46 

74106/001 2.5 
IMPERMEABILIZACAO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM TINTA 
ASFALTICA, DUAS DEMAOS M2 7,8 R$ 25,55 R$ 31,72 R$ 247,42 
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 3 ALVENARIA     R$ 1.037,11 

97622 3.1 
DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA 
MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO M3 0,36 R$ 48,07 R$ 59,68 R$ 21,48 

 

 

87477 

 

 

3.2 

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS 

NA VERTICAL DE 9X19X39CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM 

ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E 

ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM 

BETONEIRA. 

 

 

M2 

 

 

9,55 

 

 

R$ 

 

 

33,06 

 

 

R$ 

 

 

41,04 

 

 

R$ 

 

 

391,97 

 

 

87529 

 

 

3.3 

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA 

TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, 

APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, 

ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS 

 

 

M2 

 

 

0,36 

 

 

R$ 

 

 

25,55 

 

 

R$ 

 

 

31,72 

 

 

R$ 

 

 

11,42 

73990/001 3.4 ARMACAO ACO CA-50 P/1,0M3 DE CONCRETO UN 1 R$ 493,13 R$ 612,23 R$ 612,23 

 4 HIDROSSANITÁRIO     R$ 4.509,07 

 

89957 
 

4.1 

PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) 

COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL 
DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. 

AF_12/2014 

 

UN 
 

4 
 

R$ 
 

118,94 
 

R$ 
 

147,67 
 

R$ 
 

590,66 

94650 4.2 
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO 
DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO M 60 R$ 14,75 R$ 18,31 R$ 1.098,74 

94497 4.3 
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2 , 
INSTALADO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 UN 4 R$ 81,14 R$ 100,74 R$ 402,95 

89497 4.4 
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM 
PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. UN 10 R$ 8,23 R$ 10,22 R$ 102,18 

89623 4.5 
TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE 
ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN 4 R$ 12,39 R$ 15,38 R$ 61,53 

 

 

86939 

 

 

4.6 

LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5* CM, 

PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E 

ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E COM TORNEIRA 

CROMADA PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. 

 

 

UN 

 

 

2 

 

 

R$ 

 

 

289,39 

 

 

R$ 

 

 

359,28 

 

 

R$ 

 

 

718,56 

 

86932 
 

4.7 

VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA 

BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL 

CROMADO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

 

UN 
 

2 
 

R$ 
 

454,22 
 

R$ 
 

563,92 
 

R$ 
 

1.127,84 

89578 4.8 
TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E 
INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. M 10 R$ 23,84 R$ 29,60 R$ 295,98 

 

89585 
 

4.9 

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 
MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM 
CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. 

 

M 
 

4 
 

R$ 
 

22,28 
 

R$ 
 

27,66 
 

R$ 
 

110,64 

 5 ELÉTRICA     R$ 3.962,13 

 

83463 

 

5.1 

QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA DE 

ACO GALVANIZADO, PARA 12 DISJUNTORES 

TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO 

TRIFASICO E NEUTRO - FORNECIMENTO E INSTALACAO 

 

UN 

 

1 

 

R$ 

 

271,33 

 

R$ 

 

336,86 

 

R$ 

 

336,86 

93655 5.2 
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A 
- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 UN 9 R$ 11,72 R$ 14,55 R$ 130,95 
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91871 
 

5.3 

ELETRODUTO PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS 

TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE -  

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

 

M 
 

60 
 

R$ 
 

10,14 
 

R$ 
 

12,59 
 

R$ 
 

755,34 

 

91926 
 

5.4 

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-
CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 

 

M 
 

200 
 

R$ 
 

2,72 
 

R$ 
 

3,38 
 

R$ 
 

675,38 

91940 5.5 
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" , PVC, INSTALADA EM 
PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. UN 6 R$ 12,54 R$ 15,57 R$ 93,41 

 

91967 
 

5.6 

INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, 

INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015 

 

UN 
 

1 
 

R$ 
 

44,88 
 

R$ 
 

55,72 
 

R$ 
 

55,72 

 

91959 
 

5.7 

INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, 

INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015 

 

UN 
 

1 
 

R$ 
 

32,84 
 

R$ 
 

40,77 
 

R$ 
 

40,77 

97589 5.8 

LUMINÁRIA TIPO PLAFON EM PLÁSTICO, DE 
SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA DE 15 W - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

UN 20 R$ 30,46 R$ 37,82 R$ 756,33 

COTAÇÃO 5.9 
FITA LED BRANCO FRIO 12V A PROVA DAGUA 3528 
300 LEDS 

M 70 R$ 12,00 R$ 14,90 R$ 1.042,87 

COTAÇÃO 5.10 CONECTOR PARA FITA DE LED UN 15 R$ 4,00 R$ 4,97 R$ 74,49 

 6 ESQUADRIAS     R$ 18.933,42 

 

91012 
 

6.1 

PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU 

MÉDIA), 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO 

DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

 

UN 
 

2 
 

R$ 
 

364,15 
 

R$ 
 

452,10 
 

R$ 
 

904,19 

 

91011 
 

6.2 

PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU 

MÉDIA), 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO 

DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

 

UN 
 

2 
 

R$ 
 

376,68 
 

R$ 
 

467,65 
 

R$ 
 

935,31 

94559 6.3 
JANELA DE AÇO BASCULANTE, FIXAÇÃO COM 
ARGAMASSA, SEM VIDROS, PADRONIZADA M2 1,8 R$ 979,11 R$ 1.215,58 R$ 2.188,04 

73924/003 6.4 
PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMAOS, SOBRE 
SUPERFICIE METALICA M2 5,6 R$ 27,04 R$ 33,57 R$ 187,99 

85010 6.5 CAIXILHO FIXO, DE ALUMINIO, PARA VIDRO M2 24 R$ 294,56 R$ 365,70 R$ 8.776,80 

72119 6.6 

VIDRO TEMPERADO INCOLOR, ESPESSURA 10MM, 
FORNECIMENTO E INSTALACAO, INCLUSIVE MASSA 
PARA VEDAÇÃO 

M2 24 R$ 199,39 R$ 247,55 R$ 5.941,08 

 7 FORRO     R$ 6.856,20 

96124 7.1 

ACABAMENTOS PARA FORRO (SANCA DE GESSO, COM 
ALTURA DE 15 CM, MONTADA NA OBRA) 
AF_05/2017_P 

M 9,23 R$ 36,68 R$ 45,54 R$ 420,32 

96113 7.2 
FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES 
COMERCIAIS. AF_05/2017_P M2 142,31 R$ 31,41 R$ 39,00 R$ 5.549,51 

 

94189 
 

7.3 

TELHAMENTO COM TELHA DE CONCRETO DE ENCAIXE, 

COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE 

VERTICAL. AF_06/2016 (20% DO TELHADO) 

 

M2 
 

27,26 
 

R$ 
 

26,19 
 

R$ 
 

32,52 
 

R$ 
 

886,36 

 8 REVESTIMENTO / PAREDES     R$ 4.165,76 

 

88416 

 

8.1 

APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA 

TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PANOS COM  

PRESENÇA DE VÃOS DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS 

PAVIMENTOS, UMA COR. AF_0 6/2014 ( 

INTERNA ) 

 

M2 

 

102,62 

 

R$ 

 

13,63 

 

R$ 

 

16,92 

 

R$ 

 

1.736,52 

84663 8.2 
APLICACAO DE VERNIZ POLIURETANO FOSCO 
SOBRE PEDRAS DECORATIVAS , 3 DEMAOS M2 50,1 R$ 21,97 R$ 27,28 R$ 1.366,53 
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87268 

 

8.3 

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS 

COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 

25X35 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA 

MENOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS 

PAREDES. AF_06/2014 

 

M2 

 

17,13 

 

R$ 

 

49,97 

 

R$ 

 

62,04 

 

R$ 

 

1.062,72 

 9 REVESTIMENTO / PISO     R$ 18.248,51 

 

87263 
 

9.3 

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM 
PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 
CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 
10 M². AF_06/2014 

 

M2 
 

167,66 
 

R$ 
 

78,49 
 

R$ 
 

97,45 
 

R$ 
 

16.337,85 

648 9.4 

RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS 
TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35CM. 
AF_06/2014 

M 136,31 R$ 4,48 R$ 5,56 R$ 758,15 

 

94998 
 

9.5 

EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE 

CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, 

FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL 

(RAMPA) 

 

M 
 

10,27 
 

R$ 
 

90,39 
 

R$ 
 

112,22 
 

R$ 
 

1.152,50 

 10 OUTRAS INSTALAÇÕES     R$ 1.697,79 

74072/003 10.1 
CORRIMAO EM TUBO ACO GALVANIZADO 1 1/4" COM 
BRACADEIRA 

M 14,76 R$ 92,65 R$ 115,03 R$ 1.697,79 

 

TOTAL                                      R$ 69.579,23 
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MEMORIAL DESCRITIVO 

REPAROS NA CAPELA MORTUÁRIA DO CEMITÉRIO MUNICIPAL CRISTO 

REI 

 

 

 

 

 

 

 

 

Endereço: Rua da Saudade, Centro – Porecatu/PR 

 

Responsável técnica: Alessandra Vertuan Santos | Engenheira Civil 

CREA PR-152.755/D 

 

 

 

 

 

 

 

 

AGOSTO/2018 
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1. IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO E OBJETO 

Projeto para reparos na Capela Mortuária do Cemitério Municipal Cristo Rei, compreendida por 

hall de entrada, o salão da capela, banheiro, banheiro para deficiente, depósitos e hall. Situado na Rua Da 

Saudade, no município de Porecatu, Paraná, o local é de propriedade da Prefeitura Municipal de Porecatu. 

 

2. FINALIDADE 

Este memorial descritivo tem por finalidade especificar os reparos e melhorias a serem executados 

na Capela Mortuária do Cemitério Municipal Cristo Rei, com objetivo de revitalizar a área e melhorar as 

condições de uso da mesma. 

 

3. DESCRIÇÃO DA EDIFICAÇÃO 

Trata-se de área térrea edificada em estruturas de concreto e alvenaria. 

As paredes existentes são em alvenaria, revestidas de ornamentações de pedras e tijolo a vista, na 

parte interna da edificação. 

O sanitário possui piso revestido por placas cerâmicas, que se encontra totalmente inapropriado 

para o uso. 

As instalações elétricas anteriormente existentes foram completamente danificadas, sendo necessária sua 

recomposição. 

As instalações hidrossanitárias são abastecidas pela rede de água potável do Município. 

 

4. ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS 

Todos os serviços deverão ser executados com rígida obediência às normas técnicas da ABNT e 

demais institutos e associações regulamentadoras das atividades técnicas pertinentes. 

Os parâmetros de aceitação e os limites de tolerância são descritos nas normas e deverão ser 

exigidos pelo profissional fiscal da obra, sendo os serviços inadequados passíveis de reprovação. 

 

4.1 Serviços preliminares 

Antes do início da obra deverá ser implantada placa de obra, respeitando o layout e requisitos 

definidos por normativas do Estado do Paraná, de dimensões 1,50x2,00m. 

 

4.2 Hall de Entrada 

Na área do hall de entrada, será realizado a construção de uma rampa de acesso para cadeirantes 
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4.3 Salão da Capela 

Na área ocupada pelo Salão será necessário a troca do piso, optando- se pelo revestimento 

porcelanato de cor a definir. O rodapé seguirá o mesmo padrão do piso. 

As paredes internas serão lavadas e impermeabilizadas. A porta principal deverá ser trocada, pois 

encontra-se bastante danificada. No forro será realizado aplicação de gesso, com uma sanca nas laterais, e 

um detalhe em forma de cruz, rebaixado no teto. Já no telhamento será necessária a revisão. 

 

4.4 Sanitários 

Será realizada a reforma completa dos sanitários, com a instalação de aparelhos sanitários novos e 

a implantação de barras de segurança que facilitem a utilização do ambiente e aumentem a segurança de 

seus ocupantes. 

As paredes externas serão revestidas por textura acrílica de cor a definir, enquanto as paredes 

internas serão revestidas por revestimento cerâmico de cor a definir. O piso atual, bastante danificado, 

será substituído por revestimento cerâmico, também de cor a definir. 

 

4.5 Hall 

Nos dois hall’s das laterais de acesso aos sanitários será colocado piso de revestimento cerâmico, 

padrão popular. E as paredes internas serão pintadas com tinta acrílica, de cor a definir. As janelas tipo 

basculante receberão pintura. 

 

 

5 MEMÓRIA DE CÁLCULO DAS ÁREAS ORÇADAS 

 

PISO 

Ambiente Tipo Área (m²) 

Hall Porcelanato 16,56 

Salão Porcelanato 102,62 

WC. PNE Porcelanato 5,48 

WC Porcelanato 1,58 

Hall Porcelanato 6,00 

Hall Porcelanato 4,07 
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PISO – REVESTIEMENTO PAREDE 

Ambiente Tipo 
Perímetro 

(m) 

Altura 

(m) 

Área 

(m²) 

Vãos 

(m³) 
Total 

WC. PNE Porcelanato 7,00 3,00  - 5,48 

Hall Porcelanato 6,23 3,00 4,07 - 4,07 

WC. Porcelanato 5,10 3,00 1,58 - 1,58 

Hall Porcelanato 10,85 3,00 6,00 - 6,00 

 

 

 

 

 

 

Porecatu, 01 de Agosto de 2018. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_____________________________________________________________________ 

                     ALESSANDRA VERTUAN SANTOS 

   Engenheira Civil CREA PR-152.755/D 
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 MODELO Nº 01 

 

 CARTA-CREDENCIAL  
 

 

À Comissão de Licitação  

 

Convite nº 04/2018 

 

   Prezados Senhores,  

 

   O abaixo assinado,  (inserir o nome completo), carteira de identidade (inserir 

o número e órgão emissor)  , na qualidade de responsável legal pela proponente   (inserir nome da 

proponente), vem, pela presente, informar a V. S
as

 que o senhor  (inserir o nome completo), 

carteira de identidade (inserir o número e órgão emissor)  , é a pessoa designada por nós para 

acompanhar a sessão de abertura e recebimento da documentação de habilitação e propostas de 

preços, para assinar as atas e demais documentos e poderes para renunciar prazos recursais a que se 

referir a licitação em epígrafe. 

 

 

 (inserir o local), (inserir o dia) de  (inserir o mês)  de  (inserir o ano). 

 

 

 

                   (carimbo, nome,RG  n° e assinatura do responsável legal) 

          

 

 

(Nome,  RG n°  e  assinatura do representante legal) 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MODELO Nº 02 



      

Rua Barão do Rio Branco, nº 344 – Centro - CEP 86160-000 

Telefone: (43) 3623-3100 E-mail: pmplicitacao@onda.com.br 

www.porecatu.pr.gov.br 
 

 

 

 

 

 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORECATU 
PARANÁ 

 

 

 

DECLARAÇÃO DE SUJEIÇÃO AO EDITAL E INEXISTÊNCIA DE FATOS 

SUPERVENIENTES IMPEDITIVOS DA HABILITAÇÃO 

 

 

 

 

À Comissão de Licitação  

 

Convite nº 04/2018 

 

  O signatário da presente, em nome da proponente (inserir o nome da proponente), 

declara, expressamente, que se sujeita às condições estabelecidas no Edital em consideração e dos 

respectivos modelos, adendos, e anexos e documentos, que acatará integralmente qualquer decisão 

que venha a ser tomada pelo licitador quanto à qualificação apenas das proponentes que hajam 

atendido às condições estabelecidas e demonstrem integral possibilidade de executar os serviços. 

 

  Declara, ainda, para todos os fins de direito, a inexistência de fatos supervenientes 

impeditivos da qualificação ou que comprometam a idoneidade da proponente nos termos do Artigo 

32, parágrafo 2, e Artigo 97 da Lei 8.666, de 21 de junho de 1993, e suas alterações e que está 

ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores. 

 

  

(inserir o local), (inserir o dia) de  (inserir o mês)  de  (inserir o ano). 

 

 

 

                                             (carimbo, nome, RG n° e assinatura do responsável legal) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MODELO Nº 03 

(razão social, endereço, telefone, fax, e-mail e CNPJ) 

 

 

 PROPOSTA DE PREÇOS 
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À Comissão de Licitação  

Convite nº 04/2018 

 

Prezados Senhores, 

 

 Apresentamos e submetemos à apreciação de V. S
as

 nossa proposta de preços relativa à 

elaboração (inserir o objeto da licitação), da licitação em epígrafe. 

  

 O preço, fixo e sem reajuste, proposto para execução do objeto é de R$ (inserir o valor da 

proposta)   (inserir o valor por extenso)  ). 

 

 O prazo para realização dos serviços é de 60 (sessenta) dias a contar da emissão da Ordem 

de Serviço. 

 

 O prazo de validade da proposta de preços é de 60 (sessenta) dias a partir da data limite 

estabelecida para o recebimento e abertura da proposta pela Comissão de Licitação. 

 

 

Atenciosamente, 

 

 

(data, carimbo, nome, RG n° e assinatura do responsável legal) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MODELO Nº 04 

 

CONTRATO Nº XX/2018, QUE ENTRE SI 

CELEBRAM O MUNICÍPIO DE PORECATU E A 

EMPRESA  
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 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORECATU 
PARANÁ 

 

 

Pelo presente instrumento particular vinculado ao procedimento licitatório nº 119/2018 carta 

convite nº 04/2018, de um lado o Município de Porecatu, de um lado o Município de Porecatu, 

inscrito no CNPJ sob o nº 80.542.764/0001-48, com sede na Rua Barão do Rio Branco, 344, neste 

ato representada pelo Prefeito Municipal Sr. Fábio Luiz Andrade, brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Travessa Vereador Henrique Blanco Vidal, nº 48, Vila Olga Atalla, nesta cidade, 

RG nº 6.605.256-7 SSP/PR, CPF 004.411.199-13 doravante denominado CONTRATANTE e, de 

outro lado, a empresa __________, CNPJ nº _____________, sediada à __________, no município 

de ____________, CEP _________, através do representante _____________ portador (a) do RG nº 

_______, CPF nº __________, ao final assinado (a), doravante denominada CONTRATADA, 

resolvem celebrar o presente, mediante as seguintes condições: 

 

Cláusula Primeira – A Contratada realizará reforma da Capela do Cemitério Municipal Cristo Rei, 

conforme proposta vencedora, descrita e quantificada no procedimento licitatório nº 119/2018 carta 

convite nº 04/2018, do Município de Porecatu/PR. 

 

Cláusula Segunda – O valor a ser pago pelo contratante à contratada pelos serviços é de R$ R$ 

___________, apresentado na referida proposta, já incluídas todas e quaisquer despesas, com a 

dotação orçamentária 2.057.3390.30.00.00-1508. 

 

Cláusula Terceira – Para o pagamento da importância referida, será observado o seguinte: 

1 - O pagamento será efetuado até 05 (cinco) dias após as medições.  

2 - As notas fiscais/faturas que apresentarem incorreções serão devolvidas à Contratada e o 

pagamento será efetuado após a substituição da mesma. 

3 - O pagamento será realizado mediante depósito em conta corrente em nome da Contratada.  

4 – As notas fiscais deverão conter o nome da Secretaria que efetuou a compra, o número da 

licitação, do pregão e do contrato. 

. 

Cláusula Quarta - A CONTRATADA obriga-se a:  

1 -  Assumir total responsabilidade pelos serviços prestados; 

2- A CONTRATADA deverá realizar a reforma em até 60 (sessenta) dias; 

3 – Decorrido o prazo estipulado, se a CONTRATADA não realizar os serviços, sem motivo aceito 

pela Comissão de Licitação, e não aceitar as condições estabelecidas decairá do direito à mesma, 

sujeitando-se às sanções previstas no artigo 81 da Lei Federal nº 8666/93, sem prejuízo das demais 

medidas legais cabíveis; 

6 - É facultado à Administração transferir a adjudicação aos licitantes remanescentes, nas condições 

do artigo 64, parágrafo 2º da Lei Federal 8.666/93. 

 

Cláusula Quinta – Os valores contratados são fixos e irreajustáveis. 

 

Cláusula Sexta – A vigência do contrato é de 120 (cento e vinte) dias, podendo ser prorrogado por 

até igual período, desde que haja acordo entre as partes. 
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 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORECATU 
PARANÁ 

 

Cláusula Sétima – Na hipótese da contratada descumprir as obrigações assumidas, no todo ou em 

parte, ficará sujeita às sanções previstas nos arts. 86 e 87 da Lei 8.666/93. 

 

Cláusula Oitava – A fiscal do contrato é a engenheira Alessandra Vertuan Santos. 

 

Cláusula Nona – O contrato também poderá ser rescindido amigavelmente, mediante autorização 

da autoridade competente, reduzida a termo no processo licitatório, desde que demonstrada a 

conveniência para a administração. 

 

Cláusula Décima – Fica eleito o Foro da Comarca de Porecatu – Paraná, para a solução das 

questões oriundas do presente contrato, com expressa renúncia de qualquer outro por mais 

privilegiado que seja. 

 

E por estarem justos e acertados firmam o presente contrato em 03 (três) vias de igual teor. 

 

Porecatu, XX de XXXXXXXXXX de 2018. 

 

 

Fábio Luiz Andrade-Prefeito  

Contratante 

           CONTRATADA 

 

 

Testemunha 1 – nome, RG e CPF                                 Testemunha 1 – nome, RG e CPF 
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MODELO Nº 05 

MODELO DO ATESTADO DE VISITA TÉCNICA 

 

A 

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORECATU 

CONVITE Nº 04/2018. 

 

 

OBJETO: Reforma das instalações da capela do Cemitério Cristo Rei. 

 

 

ATESTAMOS que o Sr.   , da empresa 

     , visitou o local de realização dos serviços no dia  /  /2018, às 

 horas. 

 

Em  de  2018. 

 

 

 

 

 

 

Engª Alessandra Vertuan Santos                                    Responsável técnico da licitante     

CREA PR- 152.755/D                                                   CREA 


