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PARANÁ 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 109/2018 

CONVITE Nº 03/2018 

 

1. PREÂMBULO. 

 
LICITAÇÃO EXCLUSIVA PARA MEI, MICROEMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE 
SEDIADA REGIONALMENTE. 

 

1.1 A PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORECATU, através do Fundo 

Municipal de Saúde, inscrito no CNPJ sob n. 09.412.450/0001-66, sediada à Rua Barão 

do Rio Branco, 344, Centro, por intermédio do Prefeito Municipal, FÁBIO LUIZ 

ANDRADE, torna pública a realização de licitação, na modalidade Convite nº 03/2018, 

do tipo MENOR PREÇO GLOBAL, para a contratação de empresa especializada para 

a reforma das instalações do prédio da Farmácia Municipal, de acordo com as condições 

e especificações técnicas contidas no Projeto Básico, Anexo I do presente Edital e, em 

conformidade com o disposto na Lei Estadual nº 15.608/07, Lei nº 8.666/93, Lei 

Complementar nº 123/06 e legislação correlata. 

 

1.2. Local, dia e hora para entrega dos envelopes A e B para realização da sessão de 

abertura do certame, conforme tabela abaixo: 

 

 

LOCAL 

 

Sala de reuniões no 2º piso do edifício sede 

da prefeitura, localizado na Rua Barão do 

Rio Branco, 344 

 

DATA DE 

RECEBIMENTO E 

PROTOCOLO DOS 

ENVELOPES A e B 

 

Até o dia 13/09/2018 às 13h45.  

Os envelopes deverão ser protocolados no 

protocolo geral da prefeitura. 

 

 CREDENCIAMENTO E 

ABERTURA DOS 

ENVELOPES 

 

 No dia 13/09/2018 às 14h00 

 

Caso não haja participação de empresas enquadradas como MEI/ME/EPP regionalmente o(s) 

lote(s) será(ão) aberto(s) para a participação geral. O horário de abertura será às 14H30 do 

mesmo dia, com protocolo até às 14H15. 

 

1.3. Os interessados podem solicitar esclarecimentos quanto às disposições do presente 

Edital devendo enviá-los ao endereço pmpliciatacao@onda.com.br 

1.4.  Até 2 (dois) dias úteis antes da data fixada para a realização da sessão pública do 
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Convite. As respostas prestadas pelo Presidente da Comissão Permanente de Licitação, 

serão disponibilizadas por meio eletrônico ao consulente.  

 

1.4 Os atos e decisões da presente licitação serão publicados no Diário Oficial 

dos Municípios do Paraná www.diariomunicipal.com.br/amp  

1.5 As comunicações dirigidas por meio eletrônico ao representante da licitante 

suprem, para todos os efeitos, o dever de comunicação por parte da Prefeitura, 

ressalvadas as hipóteses previstas no §3º do art. 32 da Lei Estadual nº 15.608/07, 

nas quais a publicidade será efetuada no Diário Oficial dos Municípios do Paraná 

www.diariomunicipal.com.br/amp  

 
 

1.6 O Edital e seus Anexos poderão ser obtidos no setor de Licitações localizado 

no 2º piso do Edifício Sede da Prefeitura do Município de Porecatu, das 8h às 11h e 

das 13h às 17h, nos dias úteis, e no site da Prefeitura www.porecatu.pr.gov.br  

 

2. DO OBJETO E VISTORIA. 

 

2.1. O objeto do presente convite é a contratação de empresa especializada para a 

reforma das instalações do prédio da Farmácia Municipal, com recursos fundo a fundo 

do  Programa VIGIASUS de acordo com as condições e especificações técnicas contidas 

no Projeto Básico, Anexo I do presente Edital. 

 

2.2. A licitante deverá realizar  técnica, até o dia 12/09/2018, 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. 

 

3. DO PREÇO MÁXIMO. 

                      

3.1. O preço máximo global neste certame está fixado em R$ 30.268,28 (trinta mil, 

duzentos e sessenta e oito reais e vinte e oito centavos), conforme dispõe o art. 27, inciso 

XXI, da Constituição do Estado do Paraná, restando desclassificadas sumariamente as 

propostas que apresentarem valores superiores a este. 

 

3.2. A competição se dará por menor preço global, sendo que a licitante deverá 

formular sua proposta respeitando os valores máximos, unitário e total, disposto na 

Planilha Orçamentária, constante do Anexo I, sob pena de desclassificação. 

 

4. DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL. 

 

4.1. As impugnações ao presente edital poderão ser feitas até às 17 horas do 5º (quinto) 

dia útil anterior à data fixada para a realização da sessão pública da concorrência, por 
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qualquer cidadão. Em se tratando de pretenso licitante, a impugnação poderá se 

aduzida até às 17 horas do 2º (segundo) dia útil anterior à data fixada para abertura das 

propostas. 

 

4.2. A impugnação deve ser apresentada por escrito, dirigida ao Presidente da Comissão 

Permanente de Licitação, devendo conter o nome completo do responsável, indicação da 

modalidade e número do certame, a razão social da empresa, número do CNPJ, telefone, 

endereço eletrônico para contato, devendo ser protocolada no protocolo geral da 

prefeitura, no endereço indicado no preâmbulo, no horário das 08h00 às 11h00 e das 

13h00 às 17h00, ou encaminhada através de e-mail no endereço eletrônico: 

pmplicitacao@onda.com.br 

 
 

4.3. A impugnação feita tempestivamente será julgada em até 3 (três) dias úteis, a 

contar da data do seu recebimento, sendo a respectiva decisão publicada no Diário 

Oficial dos Municípios do Paraná, e disponibilizada no site www.porecatu.pr.gov.br, 

adotando-se, se necessário, as providências fixadas nos §§ 3º e 4º, do art. 72, da Lei 

Estadual nº 15.608/2007. 

 

4.4. Não serão conhecidas as impugnações interpostas por fax e/ou vencidos os 

respectivos prazos legais. 

 

5. DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO. 

 

5.1 Poderão participar do presente certame quaisquer interessados que comprovem 

possuir os requisitos mínimos de qualificação exigidos no edital para execução de seu 

objeto e que tenham sede na região Norte Central Paranaense do IPARDES, conforme 

relação do Anexo XII . 

 

5.2. Não poderão participar direta ou indiretamente desta Concorrência: 

 

5.2.1. Interessados que se enquadrem nas vedações previstas no artigo 16 da Lei 

Estadual Paranaense n.º 15.608/2007; 

 

5.2.2. Empresas cujo objeto social não seja pertinente e compatível com o objeto 

deste Convite; 

 

5.2.3. Empresas suspensas temporariamente de participar de licitação e de contratar 

com a prefeitura, conforme inciso III do artigo 150 da Lei Estadual Paranaense n.º 

15.608/2007; 

 

5.2.4. Empresas punidas com a sanção prevista no item anterior, durante o prazo de 

vigência de igual sanção imposto por órgão ou entidades do Estado, nos termos do 
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artigo 155 da Lei Estadual Paranaense nº 15.608/2007; 

5.2.5. Empresas impedidas de licitar e contratar com o Estado do Paraná, conforme 

o artigo 7º da Lei Federal n.º 10.520/02; 

 

5.2.6. Empresas declaradas inidôneas para licitar ou contratar com a 

Administração Pública com fulcro no inciso IV do artigo 150 da Lei Estadual 

Paranaense n.º 15.608/07 ou no inciso IV do artigo 87 da Lei Federal n.º 

8.666/1993; 

 

5.2.7. Empresa que se encontre sob falência, dissolução, recuperação judicial ou 

extrajudicial, exceto empresas com plano de recuperação acolhido judicialmente, e 

empresas em recuperação extrajudicial, com plano de recuperação homologado 

judicialmente; 

 

5.2.8. Empresas ou sociedades estrangeiras que não funcionem regularmente no 

país; 

 

5.2.9. Consórcio de empresas e Cooperativas, sob nenhuma forma; 

 

5.3. Nesta licitação será vedada a representação de mais de uma empresa pelo mesmo 

representante. 

 

5.4. A participação neste certame importa ao licitante o conhecimento de todas as 

condições estabelecidas no presente Edital, bem como a observância dos regulamentos, 

normas administrativas e técnicas aplicáveis. 
 

 

6. DO CREDENCIAMENTO. 

 

6.1. Previamente à abertura da sessão pública do convite, o representante legal da 

licitante deverá apresentar-se para credenciamento junto ao Presidente da Comissão 

Permanente de Licitações, munido dos documentos que demonstrem que detém poderes 

para as práticas de atos inerentes ao certame licitatório. 

 

6.2. Para o credenciamento deverão ser apresentados, fora dos Envelopes A e B, os 

seguintes documentos: 

 

6.2.1. Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente 

registrado, em se tratando de sociedades empresariais, e, no caso de sociedades por 

ações, acompanhado de documentos de eleição de seus administradores, ou 

instrumento de registro comercial (certidão simplificada), registrado no órgão 

competente, devidamente atualizado, ou seja, com data não superior a 90 dias; 
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6.2.2. Carta de credenciamento, conforme o modelo constante do Anexo II, ou 

procuração por instrumento público ou particular, com firma reconhecida, da qual 

constem poderes necessários à prática dos atos inerentes à licitação, como interpor 

recursos e desistir de sua interposição, acordar, transigir, desistir, receber avisos e 

intimações, assinar declarações; 

 

6.2.3. Documento oficial de identificação que contenha fotografia. 

 

6.3. Os documentos necessários ao credenciamento poderão ser apresentados em 

original, por qualquer processo de cópia autenticada por cartório competente ou por 

servidor da administração ou publicação em órgão da imprensa oficial. 

 

6.4. Será admitido apenas 1 (um) representante para cada licitante credenciada, sendo 

que cada um deles poderá representar apenas uma credenciada. 
 

6.5. Concluída a fase de credenciamento, as licitantes deverão apresentar a Declaração 

de pleno conhecimento e de cumprimento dos requisitos de habilitação, conforme 

modelo do Anexo III do presente Edital. 

 

6.5.1. Na hipótese de a licitante não enviar representante para a abertura do 

certame, deverá incluir a declaração de cumprimento dos requisitos de habilitação, 

no Envelope A – Proposta de Preço, sob pena de não conhecimento da sua 

proposta. 

 

6.6. Caso a proponente queira usufruir dos benefícios para MICROEMPRESAS ou 

EMPRESAS DE PEQUENO PORTE, previstos na Lei Complementar nº 123/06, deve 

apresentar, no momento do credenciamento, declaração da empresa, emitida por seu 

representante legal, de que é microempresa, empresa de pequeno porte, pessoa física ou 

empresário individual qualificados como tais, nos termos do artigo 3º da Lei 

Complementar n.º 123/2006, conforme modelo constante do Anexo IV do presente 

Edital. 

 

6.6.1. A licitante Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte que se enquadrar 

em qualquer das vedações do artigo 3°, § 4°, da Lei Complementar n° 123/2006, 

não poderá usufruir do tratamento diferenciado previsto em tal diploma e, 

portanto, não deverá apresentar a respectiva declaração. 

 

6.6.2. A declaração falsa relativa ao enquadramento na condição de 

microempresa ou empresa de pequeno porte sujeitará a licitante, nos termos do art. 

152, da Lei Estadual nº 15.608/07, à sanção de multa, bem como também à 

caracterização do crime previsto no art. 299 do Código Penal, sem prejuízo das 

demais cominações legais. 
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6.6.3. Na hipótese de a licitante não enviar representante para a abertura do 

certame, deverá incluir a documentação comprobatória da condição de 

Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, no Envelope A – Proposta de Preço. 

 

7. DA FORMA DE APRESENTAÇÃO DOS ENVELOPES "A" e "B". 

 

7.1. Os Envelopes “A” – PROPOSTA DE PREÇO e “B” – DOCUMENTOS DE 

HABILITAÇÃO, devidamente fechados, deverão ser protocolados até a data, horário e 

local indicados no preâmbulo, constando da parte externa e frontal o seguinte: 
 

ENVELOPE “A” 

 

A PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORECATU 

 

CONVITE Nº 03/2018  

 

PROPOSTA DE PREÇO 

NOME DA EMPRESA LICITANTE (indicar se é Microempresa ou Empresa de 

Pequeno Porte ou Equiparado) 

CNPJ: 

ENVELOPE “B” 

A PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORECATU 

 

CONVITE Nº 03/2018  

 

DOCUMENTOS DE 

HABILITAÇÃO 

NOME DA EMPRESA LICITANTE (indicar se é Microempresa ou Empresa de 

Pequeno Porte ou Equiparado) 

CNPJ: 

 

7.2. Antes da abertura dos envelopes “A” (proposta de preços) e “B” (documentos de 

habilitação), deverão ser os invólucros rubricados pelos membros da Comissão 

Permanente de Licitação e, facultativamente, pelas licitantes presentes. 

 

7.3. Poderá a Comissão Permanente de Licitação solicitar aos respectivos 

representantes que complementem a identificação dos envelopes antes do horário 

previsto para o início da sessão, caso apresentem alguma desconformidade. 

 

7.4. Depois da hora marcada para o início da reunião, não serão permitidos adendos, 

acréscimos, substituições ou esclarecimentos sobre as propostas regularmente 

protocoladas, a não ser aqueles expressamente solicitados pela Comissão Permanente de 
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Licitação, sobretudo quanto à regularização de falhas meramente formais da 

documentação. 

 

8. DA PROPOSTA DE PREÇO. 

 

8.1. A proposta deverá ser impressa, sem emendas, rasuras, acréscimos ou entrelinhas, 

em folhas preferencialmente rubricadas, numeradas e a última datada e assinada pelo 

representante legal da empresa, claramente identificado, na qual deverá constar 

obrigatoriamente: 

8.1.1. Proposta de Preço contendo as informações solicitadas no Modelo do 

Anexo V deste Edital. 

 

8.1.1.1. O valor cotado deve conter, no máximo duas casas decimais após 

a vírgula (R$ 0,00), em algarismos e por extenso, prevalecendo este último, 

em caso de divergência. 

 

8.1.1.2. A proposta deverá ser rigorosamente efetuada com base nos 

elementos fornecidos pela Divisão de Edificações constantes do Anexo I. 

 

8.1.1.3. No valor orçado para o objeto deste certame licitatório foram 

consideradas as seguintes taxas de Bonificação e Despesas Indiretas (BDI) 

conforme Anexo I: 

 

8.1.1.3.1. BDI equivalente a 23,04% (vinte e três vírgula zero quatro 

por cento) aplicado sobre o custo direto estimado. 

 

8.2 Juntamente com a proposta de preços deverão ser apresentados os seguintes 

documentos: 

 

8.2.1. Planilha Orçamentária devidamente preenchida,  já aplicado, nos valores 

global e unitário, o percentual de BDI e encargos sociais adotado pela licitante.  

 

8.2.1.1. Taxa de rateio da Administração Central. 

8.2.2.2.Taxa de Risco. 

8.2.2.3.Taxa de Seguro + Taxa de Garantia 

8.2.2.4.Despesa Financeira 

8.2.2.5.Taxa de Lucro. 

8.2.2.6.Tributos. 

 

8.3. Serão também desclassificadas as propostas: 
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8.3.1. Cujo objeto não atenda as especificações, prazos e condições fixados neste 

edital; 
 

8.3.2. Que apresentem preço baseado exclusivamente em proposta das demais 

proponentes; 

8.3.3. Que contenham vícios, por omissão, irregularidades e/ou defeitos capazes 

de dificultar o julgamento e que não sejam passíveis de saneamento na própria 

sessão; 

 

8.3.4. Com valor superior ao preço máximo, unitário e total, fixado no 

presente Edital; 

 

8.3.5. Com preços manifestamente inexequíveis, na forma do §1º, do art. 89 da 

Lei Estadual n.º 15.608/2007; 

 

8.3.6. Que para sua viabilização indiquem condições genéricas de cobertura de 

outras propostas, ou de subsídios condicionados que não estejam autorizados em 

lei, ou se refiram a repasse de descontos ou de isenção de tributos ou ainda 

aquelas em desacordo com o edital, ou qualquer norma jurídica aplicável à 

contratação. 

 

8.3.7. Que, após diligências, não forem corrigidas ou justificadas. 

 

8.4. A apresentação da proposta implicará em: 

 

8.4.1. Prazo de validade de no mínimo 60 (sessenta) dias, contados da data da 

entrega da mesma, conforme previsto no art. 69, §2º, I, da Lei Estadual n.º 

15.608/07. 

 

8.4.2. Conhecimento de todas as cláusulas e condições estabelecidas por este 

Edital e seus Anexos, bem como dos projetos, encargos gerais, especificações, 

quantitativos, e condições para execução dos serviços, sujeitando-se ao 

gerenciamento e fiscalização da Prefeitura. 

 

8.4.3. Ciência acerca das condições locais para a execução do objeto e entrega 

da obra. 

 

8.5. No preço proposto para o objeto deverão estar inclusas todas as despesas, bem 

como os encargos trabalhistas e sociais, fretes ou outros valores de natureza direta ou 

indireta, necessários à plena execução/entrega do objeto da licitação, não sendo 

admitidos acréscimos, encargos ou quaisquer outras despesas. 

 

8.6. Juntamente com a documentação referente à proposta de preços, o licitante poderá 
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encaminhar declaração de renúncia ao direito de recorrer do julgamento desta fase, 

conforme modelo do Anexo X, a fim de propiciar celeridade ao presente certame. 
 

8.7. Na hipótese de celebração de aditivos contratuais para a inclusão de novos 

serviços, o preço desses serviços será calculado considerando o custo de referência e a 

taxa de BDI de referência especificada no orçamento-base da licitação, subtraindo desse 

preço de referência a diferença percentual entre o valor do orçamento-base e o valor 

global do contrato obtido na licitação, com vistas a garantir o equilíbrio econômico-

financeiro do contrato e a manutenção do percentual de desconto ofertado pelo 

contratado, em atendimento ao art. 37, inciso XXI, da Constituição Federal. 

 

9. DA DOCUMENTAÇÃO REFERENTE À HABILITAÇÃO. 

 

9.1. O Envelope “B” deverá conter os seguintes documentos: 

 

9.1.1 Para fins de habilitação jurídica: 

 

9.1.1.1. No caso de empresário individual: inscrição no Registro Público de 

Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede. 

 

9.1.1.2. Ato constitutivo, estatuto ou contrato social e suas alterações, 

devidamente registrados, em se tratando de sociedades empresárias ou 

empresa individual de responsabilidade limitada - EIRELI, e, no caso de 

sociedades por ações, acompanhado de documentos de eleição de seus 

administradores; 

 

9.1.1.3. No caso de sociedade simples: inscrição do ato constitutivo no 

Registro Civil das Pessoas Jurídicas do local de sua sede, acompanhada de 

prova da indicação dos seus administradores. 

9.1.1.4. Decreto de autorização, no caso de empresa ou sociedade 

estrangeira em funcionamento no país, e ato de registro ou autorização para 

funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a atividade assim o 

exigir. 

 

9.1.1.5. Os documentos deverão estar acompanhados de todas as alterações 

ou da consolidação respectiva. 

 

9.1.2. Para fins de qualificação econômico-financeira: 

 

9.1.2.1. Certidão negativa expedida pelo cartório distribuidor da comarca 

onde está sediada a licitante em que conste que esta não se encontra em 

processo de falência ou de recuperação judicial; 
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9.1.2.2. Certidões negativas de execução patrimonial expedidas pelos 

distribuidores das justiças estadual e federal do domicílio do licitante pessoa 

física; 

 

9.1.2.3. 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; 

 

9.1.2.3.1. No caso de empresa constituída no exercício social vigente, 

admite-se a apresentação de balanço patrimonial e demonstrações 

contábeis referentes ao período de existência da sociedade. 

 

9.1.2.3.2. Comprovação do balanço patrimonial será feita da seguinte 

forma: 

 

9.1.2.3.2.1. No caso de sociedades anônimas, cópia 

autenticada do balanço patrimonial e demonstrações contábeis, 

publicados no Diário Oficial do Estado/ Distrito Federal ou, se 

houver, do município da sede da empresa; 

 

9.1.2.3.2.2. No caso de empresas de responsabilidade limitada, 

cópia autenticada das páginas do Livro Diário, contendo Termo 

de Abertura, Balanço Patrimonial, Demonstrações Contábeis e 

Termo de Encerramento, com o respectivo registro na Junta 

Comercial. 

9.1.2.3.2.3. Para fins do subitem 9.1.2.3.2.2, as empresas que 

adotarem o SPED Contábil (Sistema Público de Escrituração 

Digital) deverão apresentar impressos: o arquivo da ECD que 

contenha o Balanço Patrimonial do último exercício (arquivo 

transmitido por meio do SPED em formato.txt); e o Termo de 

Autenticação (recibo  gerado pelo SPED). 

 

9.1.2.3.3. O licitante deverá apresentar os seguintes índices 

contábeis, extraídos do último balanço patrimonial ou do balanço 

patrimonial referente ao período de existência da sociedade, atestando 

a boa situação financeira: 

 

LG= Liquidez Geral – superior a 1 

SG= Solvência Geral – superior a 1 LC= 

Liquidez Corrente – superior a 1 Sendo, 
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LG= (AC+RLP) / (PC+ELP) 

SG= AT / (PC+ELP) 

LC= AC / PC 

Onde: 

AC= Ativo Circulante 

RLP= Realizável a Longo Prazo 

PC= Passivo Circulante 

ELP= Exigível a Longo Prazo 

AT= Ativo Total 

 

9.1.2.3.4. Comprovação de patrimônio líquido não inferior a 10% 

(dez por cento) do valor estimado da contratação, quando qualquer dos 

índices Liquidez Geral, Liquidez Corrente e Solvência Geral for igual 

ou inferior a 1; 

 

9.1.2.3.5. A justificativa para os índices contábeis acima, em atenção 

ao artigo 77, parágrafo 5º, da Lei Estadual n.º 15.608/2007, vincula-se 

ao fato de que se referem ao patamar mínimo para constatação da boa 

situação financeira do licitante, razão pela qual não apresenta 

restritividade indevida. 

 

9.1.2.3.6. O balanço patrimonial e as demonstrações contábeis 

deverão estar assinados por contador ou outro profissional equivalente, 

devidamente registrado no Conselho Regional de Contabilidade, com 

reconhecimento de firma. 
 

9.1.3. Para fins de comprovação da regularidade fiscal e trabalhista: 

 

9.1.3.1. Prova de regularidade perante a inscrição no Cadastro Nacional da 

Pessoa Jurídica (CNPJ) mediante a apresentação do comprovante de 

inscrição e de situação cadastral emitido pela Secretaria da Receita Federal; 

 

9.1.3.2. Prova de inscrição do licitante no Cadastro de Pessoas Físicas 

(CPF/MF) sendo microempresário individual; 

 

9.1.3.3. Prova de regularidade fiscal perante o Fundo de Garantia por 

Tempo de Serviço - FGTS, fornecida pela Caixa Econômica Federal – CEF, 

mediante apresentação do Certificado de Regularidade do FGTS - CRF; 
 

9.1.3.4. Prova de regularidade perante a Fazenda Federal, mediante certidão 

conjunta, emitida pela Secretaria da Receita Federal do Brasil e 
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Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, quanto aos demais tributos 

federais e à dívida ativa da União, por elas administrados, inclusive os 

créditos tributários relativos às contribuições sociais previstas nas alíneas 

"a", "b" e "c" do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 

1991, às contribuições instituídas a título de substituição, e às contribuições 

devidas, por lei, a terceiros; 

 

9.1.3.5. Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Estadual relativa 

aos Tributos Estaduais, mediante apresentação de Certidão Negativa de 

Débito ou Certidão Positiva com efeito de Negativa ou documento 

equivalente do Estado da sede da licitante na forma da lei; 

 

9.1.3.6. Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Municipal relativa 

aos Tributos Municipais, mediante apresentação de Certidão Negativa de 

Débito ou Certidão Positiva com efeito de Negativa ou documento 

equivalente do Município da sede da licitante na forma da lei; 

 

9.1.3.7. Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do 

Trabalho, mediante apresentação de Certidão Negativa de Débitos 

Trabalhistas – CNDT ou de Certidão Positiva de Débitos Trabalhistas com 

Efeitos Negativos, emitida pelo Tribunal Superior do Trabalho. 
 

9.1.4. Para fins de comprovação de qualificação técnica: 

 

9.1.4.1. 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; 

 

9.1.4.2. 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: 

 

9.1.4.2.1. Apresentação da empresa de ART de execução da obra 

compatível com os serviços a serem executados.  

9.1.4.3. A comprovação de vínculo profissional se fará com a 
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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. 

9.1.4.4. 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. 

 

9.1.5. Demais documentos como segue: 

 

9.1.5.1. Declaração de idoneidade, emitida e assinada pela licitante ou 

representante, conforme modelo do Anexo VI; 

 

9.1.5.2. Declaração do licitante de que não possui, em seu quadro de 

pessoal, empregado com menos de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, 

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

na condição de aprendiz, a partir de 14 anos, conforme modelo do Anexo 

VII; 

 

9.2. As licitantes regularmente inscritas no Sistema de Cadastro de Fornecedores do 

Governo Federal – SICAF, ou Cadastro de Licitantes do Estado do Paraná – CLE, 

poderão optar pela substituição dos documentos de habilitação fiscal e trabalhista pela 

apresentação do comprovante de inscrição, desde que as certidões encontrem-se dentro 

dos respectivos períodos de validade. 
 

9.3. Os documentos de habilitação poderão ser apresentados em original, por qualquer 

processo de cópia autenticada por cartório competente ou por membro da Comissão 

Permanente de Licitação, mediante conferência da cópia com o original, ou ainda, por 

publicação em órgão de imprensa oficial ou impresso de sítios oficiais do órgão emissor. 

 

9.4. As certidões e/ou certificados obtidos via Internet poderão ser apresentados em 

originais ou fotocópias simples sujeitas à verificação da autenticidade no sítio 

correspondente. 

 

9.5. As declarações emitidas pela licitante deverão ser apresentadas no original e ser 

firmadas por representante legal da empresa. 

 

9.6. A falta de quaisquer dos documentos aqui exigidos ou sua apresentação em 

desconformidade com o presente edital implicará na inabilitação da licitante, 

ressalvado o contido no item 9.7. 
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9.7. As microempresas, as empresas de pequeno porte e os seus equiparados deverão 

apresentar toda a documentação exigida para efeito de comprovação de regularidade 

fiscal e trabalhista, mesmo que esta apresente alguma restrição. 

 

9.7.1. Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal e 

trabalhista, será assegurado o prazo de 5 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial 

corresponderá ao momento em que o proponente for declarado o vencedor do 

certame, prorrogáveis por igual período, a critério da Administração Pública, para 

a regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito, e 

emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão 

negativa. 

 

9.7.2. A declaração do vencedor acima referida será realizada no momento 

imediatamente posterior à fase de habilitação, aguardando-se os prazos de 

regularização fiscal para a abertura da fase recursal. 

 

9.8. Toda a documentação apresentada deverá estar em pleno vigor. Documentos 

expedidos por órgãos oficiais, omissos quanto ao prazo de validade, serão aceitos por 90 

dias, contados a partir da sua expedição, à exceção de disposição em contrário 

estabelecida neste Edital. 

 

9.9. Juntamente com a documentação referente à habilitação, o licitante poderá 

encaminhar declaração de renúncia ao direito de recorrer do julgamento desta fase, 

conforme modelo do Anexo XI, a fim de propiciar celeridade ao presente certame. 

 

9.10. Todos os documentos emitidos em língua estrangeira deverão ser entregues 

acompanhados da tradução para a língua portuguesa, efetuada por tradutor juramentado. 

 

9.11. Caso os documentos sejam de procedência estrangeira, deverão ser devidamente 

consularizados. 

 

10. DO PROCEDIMENTO. 

 

10.1. No dia, hora e local designados neste edital, na presença das licitantes e demais 

pessoas presentes ao ato público, o Presidente da Comissão Permanente de Licitação 

declarará aberta a sessão e anunciará o nome das licitantes que apresentaram envelopes, 

momento em que não caberá desistência da proposta. 

 

10.2 A comissão verificará a existência de registros impeditivos da contratação no 

Sistema de Cadastro de Fornecedores do Governo Federal – SICAF, no Cadastro 

 Nacional  de  Empresas  Inidôneas  e   Suspensas (CEIS),  da 

Controladoria Geral da União (CGU), disponível no Portal da Transparência 
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(www.portaltransparência.gov.br/ceis) e no Cadastro Nacional de Condenações Civis 

por Ato de Improbidade Administrativa (CNCIA), do Conselho Nacional de Justiça

 (CNJ), por   meio de consulta a   ser realizada no sítio 

www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php,  no  Cadastro 

Informativo    Estadual    –     CADIN     Estadual 

(http://www.cadin.pr.gov.br/modules/conteudo/conteúdo.php?conteudo=7) e no 

Cadastro   de    Impedidos   de  Licitar  do    TCE/PR 

(http://servicos.tce.pr.gov.br/tcepr/municipal/ail/ConsultarimpedidosWeb.aspx). Caso 

haja algum registro impeditivo, a licitante será excluída do certame. 
 

10.2.1. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e 

também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, 

que prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de 

improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, 

inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 

 

10.3. Na sequência, o Presidente da CPL procederá à abertura dos Envelopes “A”, 

contendo as propostas de preço, facultando às licitantes rubricá-las. 

 

10.4. O Presidente da CPL procederá à verificação da conformidade da proposta de 

preço com as condições estabelecidas no Edital e seus Anexos e poderá remeter a 

documentação para análise do setor requisitante deste Tribunal, podendo haver a 

suspensão da sessão, se houver necessidade. 

 

10.5. O julgamento das propostas de preços terá como critério o MENOR PREÇO 

GLOBAL, em lote único, sendo considerada vencedora a licitante que apresentar a  

proposta mais vantajosa para a Administração, dentre as que fielmente obedecerem as 

condições do presente edital. 

 

10.6. Em caso de divergência entre o preço global apresentado e aquele auferido pela 

multiplicação das quantidades pelo preço unitário, prevalecerá este último. 

 

10.7. Serão desclassificadas as propostas que: 

 

10.7.1. Estejam em desacordo com o edital. 

10.7.2. Contenham emendas ou rasuras. 

10.7.3. Contenham preços excessivos ou manifestamente inexequíveis. 

10.7.4. Contenham cotação superior ao preço máximo global e unitário 

estabelecidos para os serviços. 

10.8. Considerar-se-á inexequível a proposta que não demonstre sua viabilidade por 

meio de documentação que comprove que os custos envolvidos na contratação são 

coerentes com os de mercado do objeto deste convite; 

 

10.9 Havendo indícios de inexequibilidade da proposta de preço, ou em caso da 
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necessidade de esclarecimentos complementares, poderá ser efetuada diligência, na 

forma do §3º do artigo 85 da Lei Estadual n.º 15.608/07 e do §3º do artigo 43 da Lei 

Federal n.º 8.666/93, para efeito de comprovação de sua exequibilidade, podendo-se 

adotar, dentre outros, os seguintes procedimentos: 

 

10.9.1. Questionamentos junto ao proponente para a apresentação de 

justificativas e comprovações em relação aos custos com indícios de 

inexequibilidade; 

 

10.9.2. Verificação de acordos coletivos, convenções coletivas ou 

sentenças normativas em dissídios coletivos de trabalho; 

 

10.9.3. Levantamento de informações junto ao Ministério do Trabalho e 

Emprego, e junto ao Ministério da Previdência Social; 

 

10.9.4. Consultas a entidades ou conselhos de classe, sindicatos ou similares; 

 

10.9.5. Pesquisas em órgãos públicos ou empresas privadas; 

 

10.9.6. Verificação de outros contratos que o proponente mantenha com a 

Administração ou com a iniciativa privada; 
 

10.9.7. Pesquisa de preço com fornecedores dos insumos utilizados, tais como: 

atacadistas, lojas de suprimentos, supermercados e fabricantes; 

 

10.9.8. Verificação de notas fiscais dos produtos adquiridos pelo proponente; 

 

10.9.9. Levantamento de indicadores salariais ou trabalhistas publicados por 

órgãos de pesquisa; 

 

10.9.10. Estudos setoriais; 

 

10.9.11. Consultas às Secretarias de Fazenda Federal, Distrital, Estadual ou 

Municipal; 

 

10.9.12. Análise de soluções técnicas escolhidas e/ou condições 

excepcionalmente favoráveis que o proponente disponha para a prestação dos 

serviços; 

 

10.9.13. Demais verificações que por ventura se fizerem necessárias. 
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10.10. No caso de empate entre duas ou mais propostas, a classificação será feita, 

obrigatória e sucessivamente adotando-se os seguintes critérios: 

 

10.10.1. Preferência à contratação de microempresas e empresas de pequeno 

porte, por força do contido no art. 44, da Lei Complementar nº 123/06; 

 

10.10.2. Aqueles definidos nos incisos I e II, do art. 86, da Lei Estadual nº 

15.608/2007; 

 

10.11. As propostas aptas serão classificadas em ordem crescente de preço, indicando-

se as licitantes enquadradas como microempresa ou empresa de pequeno porte. 

10.12. Caso a licitante ofertante de menor preço não seja enquadrada como 

microempresa ou empresa de pequeno porte, verificar-se-á a ocorrência de empate ficto 

na hipótese em que o preço ofertado por uma ou mais licitantes microempresas ou 

empresas de pequeno porte for até 10% (dez por cento) superior ao menor preço efetivo. 

 

10.12.1. Na hipótese de o melhor classificado ser microempresa ou empresa de 

pequeno porte, fica inviabilizada a regra do Item 10.12. 
 

10.12.2. Ocorrendo o empate ficto a microempresa ou empresa de pequeno porte 

melhor classificada poderá apresentar proposta de preço inferior ao da melhor 

classificada, em até 5 (cinco) minutos. 

 

10.12.3. Caso a microempresa ou empresa de pequeno porte melhor classificada 

decline do direito de ofertar lance, serão convocadas as demais proponentes 

enquadradas na mesma situação cujos preços estejam no limite do empate ficto, 

respeitada a ordem de classificação. 

 

10.12.4. Na hipótese de haver preços idênticos ofertados por microempresas ou 

empresas de pequeno porte, será procedido sorteio para definição da ordem final de 

classificação. 

 

10.13. Na sequência, após o decurso do prazo recursal alusivo ao julgamento das 

propostas de preços, ou caso haja sua renúncia por todos os licitantes, o Presidente 

da CPL dará início à fase de habilitação com a abertura do Envelope “B” contendo a 

documentação dos 3 (três) licitantes de melhor oferta, confirmando as suas condições de 

habilitação. 

 

10.14. Para a análise e julgamento dos documentos de habilitação, será observado o 

contido no Item 9 (e seus subitens) do presente Edital. 

 

10.15. No caso de vício na documentação de regularidade fiscal e trabalhista da 

habilitação apresentada por licitante Microempresa e Empresa de Pequeno Porte e 
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Equiparados, será observado o procedimento descrito no item 9.7 e respectivos subitens. 

 

10.16. Constatado o atendimento aos requisitos de habilitação previstos neste Edital, o 

Presidente da CPL ratificará o julgamento da fase de habilitação, bem como a declaração 

do resultado final do certame. 

 

10.17. Poderá o Presidente da CPL, se assim entender necessário, suspender os 

trabalhos para análise mais acurada, ficando os envelopes, após rubricados, sob sua 

guarda, os quais serão posteriormente exibidos, ainda lacrados, aos participantes, na 

sessão marcada para o prosseguimento dos trabalhos. 

 

10.18. Havendo suspensão dos trabalhos, o Presidente da CPL informará o dia, hora e 

local em que serão reiniciados os trabalhos, ficando cientes, desde logo, as licitantes 

presentes e fazendo a comunicação direta, por meio eletrônico de comunicação à 

distância aos que indicaram representantes e aos que se ausentaram após abertura da 

sessão. 

 

10.19. À licitante que tiver sua proposta desclassificada, e não manifestar a intenção de 

recorrer, será devolvido após a homologação do certame, ainda fechado, o respectivo 

envelope que contiver sua habilitação. 
 

10.20. Da(s) sessão(ões) será(ão) lavrada(s) ata(s) circunstanciada(s) que, ao final, 

deverá(ão) ser assinada(s) pelos licitantes presentes e membros da CPL. 

 

11. DOS RECURSOS. 

 

11.1 Das decisões proferidas pela Comissão Permanente de Licitação cabem recursos, 

por escrito, nos termos do artigo 94, incisos I e II, da Lei Estadual nº 15.608/07. 

 

11.2 O recurso deverá ser protocolizado em 5 (cinco) dias úteis, contados da data da 

comunicação ou da publicação da decisão da Comissão Permanente de Licitação, no 

Protocolo Geral, podendo os demais licitantes, após formalmente cientificados, 

oferecerem contrarrazões igualmente no prazo de 5 (cinco) dias úteis. 

 

11.3. O recurso hierárquico interposto em face da decisão que habilite ou inabilite o 

licitante, bem como daquela que julgue as propostas, terá efeito suspensivo, podendo a 

autoridade competente, fundada em razões de interesse público devidamente motivadas, 

atribuir eficácia suspensiva aos demais recursos previstos no artigo 94, inciso I, da Lei 

Estadual n.º 15.608/07. 

 

11.4. Durante o prazo de apresentação do recurso, será garantido o acesso do licitante 

aos autos do processo licitatório ou a qualquer outra informação necessária à instrução 

do recurso, mediante pedido à Autoridade competente. 
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11.5. Decorridos os prazos para os recursos e contrarrazões, a Comissão Permanente de 

Licitação terá até 5 (cinco) dias para: 

 

11.5.1. negar admissibilidade ao recurso, quando interposto sem 

motivação ou fora do prazo estabelecido; 

 

11.5.2. motivadamente, reconsiderar a decisão; 

 

11.5.3. manter a decisão, encaminhando o recurso à autoridade 

competente; 

 

11.6. O acolhimento do recurso, implicará, tão somente, na invalidação dos atos 

insuscetíveis de aproveitamento. 

 

11.7. O resultado do julgamento dos recursos será enviado para todos os licitantes  

11.8.  

12. DA ADJUDICAÇÃO, HOMOLOGAÇÃO E FORMALIZAÇÃO DO 

CONTRATO. 

 

12.1. A adjudicação ao licitante vencedor será realizada ao final da sessão pública do 

certame, sempre que não houver manifestação dos participantes no sentido de 

apresentar recurso. 

 

12.2. Ocorrendo a interposição de recursos, a adjudicação será realizada após a decisão 

dos mesmos. 

 

12.3. A homologação da licitação é de responsabilidade da autoridade competente, só 

podendo ser efetuada após a adjudicação ou depois de decididos os recursos, 

confirmada a regularidade de todos os procedimentos adotados. 

 

12.4. A autoridade competente: 

 

12.4.1. Deverá anular o presente Convite, de ofício ou por provocação de 

terceiros, mediante parecer escrito e devidamente fundamentado, em caso de 

ilegalidade; ou 

 

12.4.2. Poderá revogar o presente Convite, a seu juízo, se for considerada 

inoportuna ou inconveniente ao interesse público, decorrente de fato superveniente 

devidamente comprovado, pertinente e suficiente para justificar tal conduta. 
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12.4.3. A nulidade do procedimento de licitação não gera obrigação de indenizar 

pela Administração, ressalvado o disposto no artigo 101, parágrafo único, da Lei 

Estadual n.º 15.608/2007. 

 

12.4.4. A nulidade da contratação opera efeitos retroativamente, impedindo os 

efeitos jurídicos que o contrato, ordinariamente, deveria produzir, além de 

desconstituir os já produzidos. 

 

12.5. Homologado o resultado da licitação pela autoridade competente,  a Prefeitura 

convocará o licitante vencedor para, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, assinar o contrato, 

sob pena de decair do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste 

edital e das demais sanções legais aplicáveis. 

 

12.5.1. A convocação para assinatura do contrato formalizar-se-á mediante 

notificação encaminhada ao endereço eletrônico (declinado pelo licitante na sua 

proposta de preços), fax ou qualquer outro meio a critério da Prefeitura. 
 

12.5.2. O prazo para assinar o contrato poderá ser prorrogado uma vez, por igual 

período, quando solicitado pelo licitante vencedor durante o seu transcurso e desde 

que ocorra motivo justificado aceito pela Prefeitura. 

 

12.5.3. A assinatura do contrato estará condicionada a apresentação do documento 

de procuração devidamente reconhecido em cartório, que habilite o seu 

representante a assinar o contrato em nome da empresa. 

 

12.5.4. No caso de instrumento particular, deverá ser comprovada a capacidade 

do signatário para nomear procurador, mediante apresentação de cópia do estatuto 

social ou contrato social em vigor e, quando se tratar de sociedade anônima, da ata 

de nomeação do signatário. 

 

12.5.5. Por ocasião da celebração do contrato, o licitante vencedor deverá 

comprovar a regularidade fiscal (apresentando novamente os documentos 

exigidos nos subitens 9.1.3.3 a 9.1.3.7) como condição para celebração do ajuste, 

devendo manter as mesmas condições de habilitação quando da execução do 

contrato. 
 

12.6. Em caso de recusa ou impossibilidade da licitante vencedora em assinar o 

contrato, aceitar ou retirar o instrumento equivalente, executar o objeto, ou quando a 

mesma não fizer a comprovação referida no item anterior, a Prefeitura adotará as 

providências cabíveis à imposição de sanção, bem como convocará as licitantes 

remanescentes, respeitada a ordem de classificação, para contratar com a 

Administração, no prazo previsto no edital e nas condições propostas pela primeira 

licitante convocada. 
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12.7. No interesse da Prefeitura o objeto do contrato decorrente do presente 

procedimento licitatório poderá ser alterado, nos estritos termos do artigo 112, 

§1º, da Lei Estadual n.º 15.608/2007. 

 

12.8. O prazo de vigência do contrato será de 180 (cento e oitenta) dias, contados a 

partir da publicação do extrato do contrato, com possibilidade de prorrogação, na forma 

do artigo 103 da Lei Estadual n.º 15.608/2007. 

12.9 Não será permitida a subcontratação dos serviços.  

  

12.9. Farão parte da contratação, independentemente de suas transcrições, as condições 

estabelecidas no presente Edital e na proposta da empresa contratada. 

 

13. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS. 

 

13.1. Será aplicada a suspensão temporária de participação em licitação e impedimento 

de contratar com a Administração ao licitante que: 

 

13.1.1. Se recusar injustificadamente, após ser considerado adjudicatário e 

dentro do prazo estabelecido pela Administração, a assinar o contrato, bem como 

aceitar ou retirar o instrumento equivalente e; 

 

13.1.2. Não mantiver a sua proposta. 

 

13.2. A declaração de inidoneidade será aplicada ao licitante que: 

 

13.2.1. Fizer declaração falsa na fase de habilitação; 

 

13.2.2. Apresentar documento falso; 

 

13.2.3. Frustrar ou fraudar, mediante ajuste, combinação ou qualquer outro 

expediente, o procedimento; 

 

13.2.4. Afastar ou procurar afastar participante, por meio de violência, grave 

ameaça, fraude ou oferecimento de vantagem de qualquer tipo; 

 

13.2.5. tenha sofrido condenação judicial definitiva por praticar, por meios 

dolosos, fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos; 

 

13.2.6. demonstrar não possuir idoneidade para contratar com a Administração, 

em virtude de atos ilícitos praticados, em especial infrações à ordem econômica 
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definidos na Lei Federal n.º 12529/11; 

 

13.2.7. tenha sofrido condenação definitiva por ato de improbidade 

administrativa, na forma da lei. 

 

13.3. Caberá multa compensatória a ser calculada sobre o valor total da proposta, sem 

prejuízo das demais sanções administrativas e indenização suplementar em caso de 

perdas e danos decorrentes da recusa, ao licitante que: 

13.3.1. Apresentar declaração falsa: multa de até 20%; 

 

13.3.2. Deixar de apresentar documento na fase de saneamento: multa de até 

10%; 
 

13.3.3. Não mantiver sua proposta, até o momento da adjudicação: multa de até 

20%. 

 

13.4. Caberá multa compensatória de 30% (trinta por cento) sobre o valor total da 

proposta ao licitante que se recusar injustificadamente, após ser considerado 

adjudicatário e dentro do prazo estabelecido pela Administração, a assinar o 

contrato, bem como aceitar ou retirar o instrumento equivalente, sem prejuízo de 

indenização suplementar em caso de perdas e danos decorrentes da recusa e da sanção de 

suspensão de licitar e contratar com o Tribunal de Contas do Estado do Paraná, pelo 

prazo de até 2 (dois) anos, garantida a ampla defesa. 

 

13.5. Nas hipóteses referidas no item precedente, após apuração efetuada através de 

processo administrativo, e não ocorrendo o pagamento perante a Administração, o valor 

da multa aplicada será inscrito na "Dívida Ativa", para cobrança judicial. 

 

13.6. A multa poderá ser aplicada juntamente com a suspensão temporária de 

participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração ou com a 

declaração de inidoneidade, a teor do disposto no artigo 150, parágrafo único, da Lei 

Estadual n.º 15.608/2007 

 

13.7. As sanções por atos praticados no decorrer da contratação estão previstas no 

Instrumento de Contrato. 

 

14. DA GARANTIA DE EXECUÇÃO. 

 

14.1. Será exigida da futura CONTRATADA garantia de execução do Contrato, 

conforme as condições descritas na minuta do Contrato. 

15. DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO E DE RECEBIMENTO. 
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15.1. As condições de pagamento são as previstas na minuta do contrato. 

 

16. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA. 

 

16.1 O pagamento decorrente do objeto desta licitação correrá à conta dos recursos da 

dotação orçamentária 1.008.4490.51.00.00-1478. 

 

17. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS. 

 

17.1. O futuro contratado deverá apresentar, no prazo máximo de quinze (15) dias úteis, 

contado da data em que recebeu a sua via do contrato assinada, seguro contra riscos 

de engenharia com validade para todo o período de execução do serviço, o qual  

deverá cobrir eventuais prejuízos de origem súbita e imprevista por qualquer causa, 

inclusive as avarias causadas por erros de projetos, desentulho e despesas 

extraordinárias. 

 

17.1.1. Em caso de sinistros não cobertos pelo seguro contratado, o futuro 

contratado responderá pelos danos e prejuízos que causar à Administração, 

propriedade ou posse de terceiros, em decorrência da execução do serviço. 

 

17.2. O futuro contratado deverá, ainda, na forma da lei, fazer e apresentar, no mesmo 

prazo estipulado no item anterior, seguro coletivo contra acidentes de trabalho, com 

validade para todo o período de execução do serviço, correndo a sua conta as despesas 

não cobertas pela respectiva apólice, sem prejuízo do seguro obrigatório contra acidentes 

de trabalho previsto no art. 7º, XXVIII, da Constituição Federal, e regulado pelas Leis n° 

8.212, de 24/07/1991 e n° 8.213, de 24/07/1991. 

 

17.3. O cronograma apresentado como parte integrante do Projeto Básico, 

disponibilizado neste Edital deverá servir como referência para os licitantes elaborarem 

suas propostas. O futuro contratado deverá apresentar seu cronograma físico-

financeiro detalhado como condição para a emissão da Ordem de Serviço. O cronograma 

apresentado pelo CONTRATADO será submetido à aprovação da FISCALIZAÇÃO da 

Prefeitura. 

 

17.3.1. O cronograma físico-financeiro apresentado pelo CONTRATADO e 

aprovado pela FISCALIZAÇÃO, servirá como base também para os pagamentos, 

acompanhamento da evolução dos serviços e eventual indicativo de atraso, 

passível de sanções. 

 

17.4. Na hipótese de divergência entre este Edital e quaisquer condições apresentadas 

pelas proponentes, prevalecerão sempre, para todos os efeitos, os termos deste Edital e 

dos documentos que o instruem. 
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17.5. Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a 

realização do certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para 

o primeiro dia útil subsequente. 

17.6. Na contagem dos prazos constantes do presente edital, observar-se-á o disposto no 

art. 163, da Lei Estadual nº 15.608/2007, excluindo-se o dia de início e incluindo-se o 

dia de vencimento. 

 

17.7. A Comissão Permanente de Licitação não se responsabiliza pelo conteúdo e 

autenticidade de cópias deste Edital obtidas por meio de terceiros. 

 

17.8. É facultado à Comissão ou autoridade superior, em qualquer fase da licitação 

a promoção de diligência destinada a esclarecer ou a complementar a instrução do 

processo, vedada a inclusão posterior de documento ou informação que deveria constar 

originariamente da proposta. 

 

17.9. A Comissão poderá solicitar o original de qualquer documento sempre que tiver 

dúvidas ou julgar necessário. 

17.10. Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão, que decidirá, com base na 

legislação vigente. 

 

17.11. No julgamento das propostas e da habilitação a Comissão poderá relevar 

omissões puramente formais, sanar erros ou falhas, desde que não contrariem a 

legislação vigente, sendo possível a promoção de diligência destinada a esclarecer ou a 

complementar a instrução do processo. 

 

17.12. Integram o presente Edital, os seguintes anexos: 

 

• Anexo I –Projeto Básico e Anexos (planilha orçamentária e memorial descritivo 

com especificações técnicas para realização da obra). 

• Anexo II – Modelo de Carta de Credenciamento; 

• Anexo III – Modelo de Declaração de Pleno Conhecimento e de Cumprimento 

dos Requisitos de Habilitação; 

• Anexo IV - Modelo de Declaração de Condição de Microempresa ou Empresa 

de Pequeno Porte; 

• Anexo V –Modelo de Proposta de Preços; 

• Anexo VI - Declaração de Idoneidade; 

• Anexo VII - Modelo de Declaração de Inexistência de Menores no Trabalho e 

Empregos da Licitante; 

• Anexo VIII – Modelo de Atestado de Visita Técnica; 

• Anexo IX – Minuta do Contrato. 
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• Anexo X – Termo de Renúncia ao Direito de Recorrer - Julgamento da Fase de 

Proposta de Preços; 

• Anexo XI – Termo de Renúncia ao Direito de Recorrer - Julgamento da Fase de 

Habilitação; 

17.13. Fica eleito o Foro a Comarca de Porecatu-PR, para solucionar eventuais litígios, 

afastado qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 
 

Porecatu, 29 de agosto de 2018. 

 

Fábio Luiz Andrade 

                                                                    Prefeito
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ANEXO I – PROJETO BÁSICO E ANEXOS. 

 

PROJETO BÁSICO 

 

01. DO OBJETO 

Reforma das instalações do prédio da Farmácia Municipal. 

02. DA MOTIVAÇÃO 

O prédio da Farmácia Municipal foi construído há décadas e possuem várias 

patologias, como vazamentos, goteiras, sanitários em condição precária, instalações 

elétricas danificadas e pintura desgastada. 

03. DAS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 

A planilha orçamentária e o memorial descritivo encontram-se no final do Anexo I. 
 

04. DO PRAZO, LOCAL E CONDIÇÕES DE ENTREGA OU 

EXECUÇÃO* (VERIFICAR PRAZOS) 

O PRAZO de execução do contrato será de 90 (noventa) dias. 

O PRAZO de emissão da ordem de serviço é de até 5 (cinco) dias corridos 

após a publicação do extrato do contrato. 

O PRAZO de aceite da ordem de serviço é de até 5 (cinco) dias corridos, 

contados a partir da data de entrega formal da mesma à contratada. 

O PRAZO de início da obra objeto do presente é de até dez dias corridos, 

contados a partir da data de aceite da ordem de serviço. 

O LOCAL da obra é na Rua Rio Grande do Sul, 264, na Farmácia Municipal 

(ao lado do Colégio Estadual Professor Malvino de Oliveira). 

O REGIME DE EXECUÇÃO será o de empreitada por preço global. 
 

05. DO PRAZO DE VIGÊNCIA DA CONTRATAÇÃO* 

O PRAZO DE VIGÊNCIA do contrato será de 180 (cento e oitenta) dias, 

contados a partir da assinatura do contrato, com possibilidade de prorrogação. 

 

06. DA GARANTIA CONTRATUAL 

mailto:pmplicitacao@onda.com.br
http://www.porecatu.pr.gov.br/


 

 

     

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 

A futura contratada ficará obrigada a apresentar, para a assinatura do contrato , 

instrumento de garantia de execução contratual correspondente a 5% (cinco por cento) 

do valor global do contrato, devendo a mesma vigorar pelo prazo de vigência do 

contrato, optando-se por uma das modalidades elencadas no artigo 102 da Lei Estadual 

nº 15.608/2007. 

 

 

07. DO PRAZO E CONDIÇÕES DE GARANTIA DO PRODUTO OU 

SERVIÇO 

Os prazos e as garantias dos produtos e dos serviços necessários à execução 

do objeto são as definidas pela legislação (Código Civil Brasileiro e Código de Defesa 

do Consumidor), em vigor, no tocante às obras de construção civil. 

 

08. DA INDICAÇÃO DO FISCAL DO CONTRATO 

A  fiscal do contrato será a engenheira Alessandra Vertuan Santos; CREA PR 

152.755/D; telefone 43 3623-3100 ramal 216. 

 

 

09. DAS CONDIÇÕES E PRAZOS DE RECEBIMENTO DEFINITIVO 

E DE PAGAMENTO 

Conforme definido no contrato e no Edital de licitação. 

 

10. DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE 

• Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela contratada, de acordo 

com as cláusulas contratuais e os termos de sua proposta; 

• Exercer o acompanhamento e a fiscalização dos serviços, por servidor especialmente 

designado, anotando em registro próprio as falhas detectadas, indicando dia, mês e 

ano, bem como o nome dos empregados eventualmente envolvidos, e encaminhando 

os apontamentos à autoridade competente para as providências cabíveis; 

• Notificar a contratada por escrito da ocorrência de eventuais imperfeições no curso da 

execução dos serviços, fixando prazo para a sua correção; 

• Pagar à contratada o valor resultante da prestação do serviço, conforme medições de 

serviços efetivamente executados, realizadas mensalmente; 
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• Efetuar o pagamento dos tributos relativos às retenções tributárias devidas sobre o 

valor da fatura. 

 

11. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA* 

• Executar todos os serviços que sejam imprescindíveis à conclusão da obra; 

• Executar, com perfeição e segurança, todos os serviços/obras descritos, indicados ou 

mencionados em todas as Especificações e nos projetos que a compõem, fornecendo 

todos os materiais, mão-de-obra e equipamentos necessários; 

• Refazer, reparar, remover, reconstruir ou substituir às suas expensas, no total ou em 

parte, os serviços relativos à obra em que se verificarem vícios, defeitos ou 

incorreções; 

• Executar o cumprimento das prescrições referentes às Leis Trabalhistas, Previdência 

Social, Seguro de Acidentes de Trabalho e perante o FGTS; 

• Realizar o pagamento de taxas, impostos, seguros, leis sociais e outras obrigações 

financeiras, que vierem a incidir sobre a execução das obras ou serviços, inclusive 

aqueles referentes ao licenciamento ambiental; 

• Comunicar, por escrito, ao Contratante quaisquer erros ou incoerências verificadas 

nas especificações, não sendo, a eventual existência de falhas, razão para execução 

incorreta de serviços de qualquer natureza ou para a não execução dos serviços; 

• É vedada a subcontratação do objeto; 

• Substituir imediatamente de sua equipe qualquer integrante que a Fiscalização, no 

interesse do serviço, julgue incompetente ou inadequado à consecução dos serviços, 

sem que se justifique, nesta situação, atraso no cumprimento dos prazos contratuais; 

• Dar livre acesso a todas as partes do canteiro de obras, sem exceção, à Fiscalização, 

mantendo em perfeitas condições, a critério desta, escadas, elevadores, andaimes e 

outros dispositivos necessários à vistoria da obra/serviço; 

• Utilizar modernos e eficientes equipamentos e ferramentas necessárias à boa 

execução das obras e empregar os métodos de trabalho mais eficientes e seguros; 

• Transportar, manusear e armazenar com o maior cuidado possível, evitando-se 

choques, pancadas ou quebras, os vários materiais a empregar no serviço, sendo que 

aqueles sujeitos a danos por ação de luz, calor, umidade ou chuva deverão ser 

guardados em ambientes adequados à sua proteção, até o momento de sua utilização; 
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• Responsabilizar-se por quaisquer danos causados por máquinas, equipamentos ou 

pessoal sob sua responsabilidade, ou a ela prestando serviço, a prédios, instalações, 

pavimentos, passeios ou jardins de propriedade da contratante ou terceiros; 

constatado o dano, deverá o mesmo ser reparado ou indenizado pela contratada, sem 

ônus para o contratante, de forma a propiciar aos prédios, às instalações, pavimentos, 

passeios e jardins danificados a sua forma e condições originais; 

• Responsabilizar-se pelo encaminhamento à contratante de elementos informativos 

tais como cronogramas, quadros demonstrativos, análises de materiais corpos de 

prova, ou outros, relativos às obras e serviço objeto do presente contrato; 

• Responsabilizar-se pela guarda do material necessário à realização dos serviços, de 

sua propriedade, que será armazenado no prédio da Farmácia Municipal; 

• Tomar as providências necessárias para que, sempre que a utilização do serviço 

depender de aprovação de outras entidades (concessionárias de abastecimento 

elétrico, de água e de gás e de serviços de telefonia e saneamento, Corpo de 

Bombeiros, Meio ambiente, etc.), esta aprovação seja obtida em tempo hábil, para 

não atrasar o início da utilização, cabendo-lhe, ainda, providenciar as vistorias, testes 

e aprovações de entidades, quando for o caso, arcando com o pagamento das taxas e 

emolumentos correspondentes; 

 

12. DA QUALIFICAÇÃO 

 

12.1 – Da qualificação técnica 

Apresentação de comprovação que o licitante possui vínculo profissional, na 

data prevista para entrega da proposta, 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 conforme Quadro nº01 abaixo, devidamente(s) 

registrado(s) no conselho de classe, 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: 
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Quadro nº 01 - Da Qualificação Técnica Mínima 

Item Profissional/Atividade Características da experiência técnica anterior a ser comprovada 

1 
Engenheiro Civil 

ou Arquiteto 

Responsável técnico pela execução de obra compatível com os 

serviços a serem realizados. 

 

a) 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; de contrato 

de prestação de serviço. 

b) 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, Arquitetura 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. 

 

12.2 – Da qualificação econômico-financeira 

Conforme constante no edital. 

 

 

 

 

critério: 

13. DO CRITÉRIO DE AVALIAÇÃO DAS PROPOSTAS 

O julgamento das propostas orçamentárias, na licitação, seguirá o seguinte 

 

• Menor preço Global; 
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• No caso de Empate: utilizar-se-á os critérios de desempate definidos na 

legislação vigente. 

As licitantes não poderão alterar os quantitativos dos itens da planilha 

orçamentária. 

À Prefeitura é reservado o direito de aceitar a proposta mais vantajosa 

economicamente, desde que os itens ofertados atendam as especificações e passem pelos 

testes de amostras que poderão ser realizados, a critério da fiscalização. 

 

14. DOS VALORES REFERENCIAIS DE MERCADO* 

O valor máximo para a licitação foi obtido em orçamento, denominado 

“PLANILHA ORÇAMENTÁRIA – REFORMA DO PRÉDIO DA FARMÁCIA 

MUNICIPAL”, parte constituinte do PROJETO BÁSICO. 

 

15. DO VALOR MÁXIMO DA LICITAÇÃO E CRITÉRIOS 

DE REAJUSTE 

15.1 - Do valor máximo da licitação 

 

O preço total máximo da licitação será de R$ 30.268,28 (trinta mil, duzentos e 

sessenta e oito reais e vinte e oito centavos). 

 

16. DAS SANÇÕES 

As sanções serão aplicadas conforme as penalidades descritas no contrato e no 

edital de licitação. 

 

17. DAS CONDIÇÕES GERAIS 

17.1 – Da validade da proposta: 

 

A validade da proposta deverá ser de no mínimo 60 (sessenta) dias, contados 

da data de entrega da mesma. 

17.2 – Da pasta técnica: 
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Planilha Orçamentária 
 

Objeto: Reforma do prédio da Farmácia Municipal 

Base: Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil (SINAPI) - ABRIL 2018 

BDI   23,04%             

         CÓDIGO 
SINAPI 

C/I ITEM DESCRIÇÃO UNIDADE QNTD 
PREÇO 
UNIT 

PREÇO UNIT COM 
BDI 

TOTAL 

    1 ALVENARIA         
 R$          

1.222,63  

97622 C 1.1 
DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA 
MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO 

M3 11,2 47,52 
 R$                           

58,47  
 R$              

654,85  

87473 C 1.2 

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 
VERTICAL DE 14X19X39CM (ESPESSURA 14CM) DE PAREDES 
COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃ 
OS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM 
BETONEIRA. AF_06/2014 

M2 6 51,7 
 R$                           

63,61  
 R$              

381,67  

87529 C 1.3 

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM 
ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTER 
NAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE 
TALISCAS. 

M2 6 25,21 
 R$                           

31,02  
 R$              

186,11  

    2 HIDROSSANITÁRIO         
 R$          

2.774,92  

95472 C 2.1 

VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM 
FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO 
CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRI 
A AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

UN 1 721,54 
 R$                         

887,78  
 R$              

887,78  

86902 C 2.2 
LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5* CM, 
PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

UN 3 235,94 
 R$                         

290,30  
 R$              

870,90  
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86888 C 2.3 
VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA 
BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 

UN 2 412,97 
 R$                         

508,12  
 R$          

1.016,24  

    3 ESQUADRIAS         
 R$          

3.940,01  

97645 C 3.1 
REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. 

M2 4 22,41 
 R$                           

27,57  
 R$              

110,29  

85010 C 3.2 CAIXILHO FIXO, DE ALUMINIO, PARA VIDRO M2 4 315,91 
 R$                         

388,70  
 R$          

1.554,78  

72117 C 3.3 VIDRO LISO COMUM TRANSPARENTE, ESPESSURA 4MM M2 4 123,07 
 R$                         

151,43  
 R$              

605,70  

68054 C 3.4 PORTAO DE FERRO EM CHAPA GALVANIZADA PLANA 14 GSG M2 4 257,35 
 R$                         

316,64  
 R$          

1.266,57  

90823 C 3.5 
PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU 
MÉDIA), 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO 
DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

UN 1 327,26 
 R$                         

402,66  
 R$              

402,66  

    4 REVESTIMENTO / PAREDES         
 R$          

1.349,59  

87264 C 4.1 

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM 
PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 20X20 CM 
APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 
M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. 

M2 23 47,69 
 R$                           

58,68  
 R$          

1.349,59  

    5 REVESTIMENTO / PISO         
 R$          

3.792,09  

87248 C 5.1 
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO 
ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM 
AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. 

M2 20 27,57 
 R$                           

33,92  
 R$              

678,44  

40648 I 5.2 
PISO EPOXI AUTONIVELANTE, ESPESSURA *4* MM (INCLUSO 
EXECUCAO) 

M2 15 142,84 
 R$                         

175,75  
 R$          

2.636,26  

4804 I 5.3 RODAPE PLANO PARA PISO VINILICO, H = 5 CM M 20 19,4 
 R$                           

23,87  
 R$              

477,40  
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    6 TELHADO         
 R$        

17.189,03  

92539 C 6.1 
TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS 
PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE 
CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL 

M2 188 43,97 
 R$                           

54,10  
 R$        

10.170,93  

94207 C 6.2 

TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 
MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA 
TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 
ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. 

M2 188 30,34 
 R$                           

37,33  
 R$          

7.018,10  

         

TOTAL 
 R$        
30.268,28  

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORECATU - JUNHO 2018 
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MEMORIAL DESCRITIVO 
REFORMA FARMÁCIA MUNICIPAL 

 

 
 

Endereço: Rua Rio Grande do Sul, nª 264 
Jardim Santa Cristina - Porecatu/PR 

 
Responsável técnica: Alessandra Vertuan Santos 

Engenheira Civil   CREA PR-152.755/D 
 

 
 

 
 

JULHO/2018 
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1. IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO E OBJETO 

Projeto para reforma do prédio da Farmácia Municipal de Porecatu, compreendida por 
hall de entrada, administração, sanitários, sala de espera, atendimento e depósito. 

Situado na Rua Rio Grande do Sul, nº 264, 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 serviços de reforma a 
serem executados no prédio da farmácia municipal de Porecatu.  

 
3. DESCRIÇÃO DA EDIFICAÇÃO 

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

As estruturas de cobertura são compostas por tesouras de madeira e telhas 
cerâmicas, ambas danificadas pela ação do tempo. As paredes existentes são em 
alvenaria. Os sanitários possuem piso revestido por placas cerâmicas também danificadas.  

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 Entrada 

Será instalado um portão de entrada e construída uma rampa de acesso para 
cadeirantes. 

 
4.2 Hall de Entrada  

        Na área do hall de entrada, será realizado a troca do piso cerâmico. Será 

fechada uma abertura de porta existente entre o hall e a administração. Será 
abertura uma abertura para porta entre o hall e o depósito. Será fechada uma 

abertura para porta entre o hall e a sala de atendimento. Será retirada uma janela 
e instalada uma porta no local, de dimensões 2x2,10m. 

 
4.3 Administração 

O piso cerâmico será substituído por piso epóxi.  

 

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 serão revestidas por placas cerâmicas em altura inteira. 

         
4.5 Telhado 
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O madeiramento do telhado e as telhas serão removidos e substituídos. 
 

 

 
 

Porecatu, 27 de Julho de 2018. 

 
 

 
 
 

 
 

 
________________________________ 

ALESSANDRA VERTUAN SANTOS 

Engenheira Civil CREA PR-152.755/D 
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ANEXO II – MODELO DE CARTA DE CREDENCIAMENTO. 
 

 

À COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DA PREFEITURA DO 

MUNICÍPIO DE PORECATU 

CONVITE Nº 03/2018. 

 

 

Pela presente, credenciamos o  (a) Sr.(a)   , portador (a) da Cédula de 

Identidade  n°  e  CPF  n°  , a participar do procedimento 

licitatório, sob a modalidade Convite n° 03/2018, instaurado pela Prefeitura do 

Município de Porecatu. 

 

 

Porecatu,......,de..........................de.2018. 

 

 

 

 

 

 

(Assinatura do Representante Legal da Empresa proponente) 
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ANEXO III – MODELO DE DECLARAÇÃO DE PLENO CONHECIMENTO E 

DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO. 

 

 

A 

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORECATU 

CONVITE Nº 03/2018. 

 

 

Declaro que estou ciente e concordo com as condições contidas no edital e seus anexos, 

bem como de que cumpro plenamente os requisitos de habilitação definidos no edital. 

 

 

 

 

Porecatu,  de  de 2018 

 

 

 

 

 

Nome da Empresa 

CNPJ: 

 

 

 

 

 

Responsável (nome/cargo/assinatura) 

Nome da Empresa 
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ANEXO IV – MODELO DE DECLARAÇÃO DE CONDIÇÃO DE 

MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE. 

 

 

A 

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORCATU 

CONVITE Nº 03/2018. 

 

 

DECLARO, sob as penas da lei, que a empresa 

  ,  inscrita  no CNPJ nº  , cumpre os 

requisitos legais para a qualificação como microempresa ou empresa de pequeno porte 

estabelecidos pela Lei Complementar nº 123, de 14.12.2006, em especial quanto ao seu 

art. 3º, estando apta a usufruir o tratamento favorecido estabelecido nessa Lei 

Complementar. 

 

Declaro, ainda, que a empresa está excluída das vedações constantes 

do parágrafo 4º do artigo 3º da Lei Complementar nº 123, de 14.12.2006, e que se 

compromete a promover a regularização de eventuais defeitos ou restrições existentes na 

documentação exigida para efeito de regularidade fiscal, caso seja declarada vencedora 

do certame. 

 

 

 

Local e Data 
 

 

Representante Legal ou Procurador do Licitante 

(nome e assinatura) 
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ANEXO V – MODELO DE PROPOSTA DE PREÇOS. 

 

Razão Social da Proponente: 

C.N.P.J.: 

Endereço: 

Telefone: 

Nome do Representante Legal: 

Convite Nº 03/2018. 

 

 

1) Pela presente, declaro inteira submissão aos preceitos legais em vigor, 

especialmente os da Lei Estadual nº 15.608/07 e às cláusulas e condições para o Convite 

Nº 03/2018. 

 

2) Proponho executar a obra de reforma das instalações do prédio da Farmácia 

Municipal, de acordo com o especificado no Edital – pelo preço global, a seguir 

indicado, obedecendo às condições do ato convocatório e asseverando que em caso de 

divergência dos preços apresentados em algarismo e por extenso, prevalecerá este 

último. 

 

3) O     valor     global     da     presente      proposta      é      de      R$  ( 

 ). 

 

4) Para a apresentação desta proposta, foram utilizados os seguintes percentuais: 

 

4.1) Taxa de BDI de ...xx,xx% 

 

 

5) Prazo de validade da proposta: 

6) Incluir a planilha orçamentária junto à proposta de preço. 

 

Porecatu,  de  de 2018. 

 

 

Representante Legal ou Procurador do Licitante 

(nome e assinatura) 
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ANEXO VI – DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE. 

 

 

A 

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORECATU 

CONVITE Nº 03/2018 . 

 

 

Declaramos para os fins de direito, na qualidade de Licitante do procedimento de licitação, sob a 

modalidade Convite  nº 03/2018, instaurado pela Prefeitura do Município de Porecatu, que não fomos 

declarados inidôneos para licitar ou contratar com o Poder Público, em qualquer de suas esferas e sob 

as penas da lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para a nossa habilitação, ciente da 

obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores. 

 

 

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente. 

 

Porecatu,  de  de 2018 

 

 

Nome da Empresa 

CNPJ: 
 

 

(Assinatura do Representante Legal da Empresa licitante) 
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ANEXO VII - MODELO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE MENORES NO 

TRABALHO E EMPREGOS DA LICITANTE. 

 

 

A 

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORECATU 

CONVITE Nº 03/2018. 

 

 

Para fins de participação no Convite n° 03/2018, declaramos, para todos os fins de direito, que não 

possuímos em nosso quadro funcional menores de dezoito anos executando trabalho no período 

noturno, perigoso ou insalubre, nem menores de dezesseis anos em qualquer trabalho, salvo na 

condição de aprendiz, a partir de quatorze anos de idade, consoante art. 7º, inc. XXXIII, da 

Constituição da República. 

 

Por ser expressão de verdade, firmamos a presente declaração. 

 

Porecatu,......,de..........................de.2018. 

 

 

 

Assinatura devidamente identificada do representante legal da empresa 

proponente (apontado no contrato social ou procuração com poderes específicos) 
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ANEXO VIII - MODELO DE ATESTADO DE VISITA TÉCNICA. 
 

A 

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORECATU 

CONVITE Nº 03/2018. 

 

 

OBJETO: Reforma das instalações do prédio da Farmácia Municipal. 

 

 

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 
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ANEXO IX - MINUTA DO CONTRATO Nº xx /18. 

 

 

Pelo presente instrumento, a PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORECATU, através do Fundo 

Municipal de Saúde, com sede na cidade de Porecatu, Estado do Paraná, na rua barão do rio Branco, 

344, inscrito no CNPJ/MF n.º 09.412.450/0001-66, por seu Prefeito Fábio Luiz Andrade,  portador

 do  RG nº 6.605.256-7         e do CPF nº 004.411.199-13  resultante da licitação na 

modalidade Convite, sob n.º 03/2018, aqui denominado CONTRATANTE, e de outro lado, a empresa 

..............................., pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob n.º .................. , com 

sede na cidade de .................., Estado   do   ..................,   na   Rua   ..................,   CEP:   ..................,   

e-mail: .................., legalmente representada pelo Sr.

 .................., portador do 

RG nº          e do CPF nº .................., doravante denominada CONTRATADA, firmam o presente 

contrato, que reger-se-á pelas cláusulas e condições a seguir especificadas 

 

1. CLÁUSULA PRIMEIRA: DO OBJETO . 

 

1.1 O presente contrato tem por objeto a contratação de empresa especializada para reforma das 

instalações do prédio da Farmácia Municipal, de acordo com as condições e especificações técnicas 

contidas no Projeto Básico, Anexo I do Edital do Convite n.º 03/2018. 

 

1.2. As obras deverão ser executadas nos exatos termos do memorial descritivo e as especificações 

técnicas constantes no “MEMORIAL DESCRITIVO COM ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS”, 

respeitando-se os quantitativos dispostos no “ORÇAMENTO ADOTADO PARA O 

ESTABELECIMENTO DO VALOR MÁXIMO DA LICITAÇÃO”, partes constituintes do 

PROJETO BÁSICO. 

 

1.3 São designados como responsáveis técnicos para a execução dos serviços objeto deste contrato os 

profissionais do quadro técnico da CONTRATADA. 

 

1.4. Os profissionais indicados pela CONTRATADA deverão participar dos serviços objeto da 

licitação, admitindo-se a substituição por profissional que tenha, no mínimo, as qualificações técnicas 

exigidas no instrumento convocatório e seja aprovado pela fiscalização do CONTRATANTE. 

 

2. CLÁUSULA SEGUNDA: DO VALOR. 
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2.1 O valor do presente contrato é de R$.................. (..................) e corresponde ao preço global 

proposto pela CONTRATADA no  Convite n.º 03/2018 para a execução dos serviços constantes do 

orçamento quantitativo. 

2.2. O valor constante desta cláusula será pago em moeda corrente e legal do País, segundo o 

faturamento elaborado pela CONTRATADA, após verificação, medição e aceitação por parte da 

fiscalização do CONTRATANTE. 

 

2.3. Somente serão pagos os serviços efetivamente executados, sendo abatidos das faturas aqueles 

não realizados. 

 

3. CLÁUSULA TERCEIRA: DA EXECUÇÃO . 

 

3.1. Para a execução dos serviços objeto deste contrato, a CONTRATADA deverá obedecer às 

especificações técnicas contidas no Projeto Básico, notadamente nos projetos executivos e no 

memorial descritivo – Anexo I do Edital do Convite n.º 03/2018. 

 

3.2. As dúvidas técnicas que surgirem no decorrer da execução dos serviços serão dirimidas, em 

conjunto, pelos responsáveis técnicos de ambas as partes e, caso necessário, juntamente com os 

autores dos projetos executivos. 

 

4. CLÁUSULA QUARTA: DO PRAZO DE EXECUÇÃO . 

 

4.1. O prazo de execução do contrato será de 90 (noventa) dias. 

 

5.2 O prazo de emissão da ordem de serviço é de 5 (cinco) dias após a publicação do extrato 

do contrato e o prazo de aceite da ordem de serviço é de até 5 (cinco) dias corridos, contados a 

partir da data de entrega formal da mesma, à CONTRATADA. 

 

5.3 O prazo de início da obra objeto do presente é de até 10 (dez) dias corridos, contados a 

partir da data de aceite da ordem de serviço. 

 

5.4 O local de execução da obra é na Rua Rio Grande do Sul, 264, nas instalações do prédio 

da Farmácia Municipal e o regime de execução será o de empreitada por preço global. 

 

 

5. CLÁUSULA QUINTA: DOS ACRÉSCIMOS E SUPRESSÕES. 
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5.1 A CONTRATADA se obriga a aceitar alterações no objeto contratado, nos estritos termos do 

artigo 112, parágrafo 1º, da Lei Estadual n.º 15.608/07 e do artigo 65 da Lei Federal n.º 8.666/1993. 

6. CLÁUSULA SEXTA: DA VIGÊNCIA . 

 

7.1 O presente contrato terá vigência de 180 (cento e oitenta) dias, contados a partir da sua assinatura, 

com possibilidade de prorrogação, podendo ser prorrogado e aditado, nos termos dos artigos 103 da 

Lei Estadual n.º 15.608/07 e 57 da Lei Federal n.º 8.666/93. 

 

7. CLÁUSULA SÉTIMA: DO RECEBIMENTO DA OBRA. 

 

7.1. Executada a obra objeto deste contrato, a mesma será recebida da seguinte forma: 

 

7.1.1. PROVISORIAMENTE: pela FISCALIZAÇÃO, mediante termo circunstanciado, 

assinado pelas partes em até 15 (quinze) dias da comunicação escrita da CONTRATADA, com 

duração máxima de 90 (noventa) dias; 

 

7.1.2. DEFINITIVAMENTE: por uma comissão, de no mínimo 3 (três) membros, designada 

pela Secretaria de Administração, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes, 90 

(noventa) dias após o recebimento provisório. 

 

8.3. O recebimento provisório ou definitivo não exclui a responsabilidade civil, principalmente quanto 

à solidez e segurança da obra, nem ético-profissional pela perfeita execução do contrato dentro dos 

limites estabelecidos pelo ordenamento jurídico ou pelo presente Contrato. 

 

8. CLÁUSULA OITAVA: DO PAGAMENTO. 

 

8.1. O pagamento será feito conforme medições mensais de serviços efetivamente realizados e 

concluídos, no prazo máximo de 30 (trinta) dias, contados a partir da apresentação da Nota 

Fiscal/Fatura eletrônica ao CONTRATANTE, devidamente atestada pela fiscalização desta 

Prefeitura, dando conta do cumprimento de todas as exigências contratuais. 

 

8.1.1. As medições acumuladas dos serviços efetivamente executados e concluídos serão feitas 

mensalmente, pela fiscalização da obra, contando com o apoio da equipe técnica da 

CONTRATADA, de acordo com o cronograma físico-financeiro. Todavia, só serão medidos, 

para fins de faturamento, os serviços efetivamente executados e concluídos. Após as medições a 

empresa contratada será autorizada a emitir nota fiscal e fatura. 
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8.1.2. A Nota Fiscal/Fatura deverá estar acompanhada dos documentos que comprovem a 

manutenção dos requisitos habilitatórios exigidos no procedimento licitatório, especificamente os 

referentes à regularidade fiscal e trabalhista, em que a CONTRATADA sagrou-se vencedora. 

 

8.2 O CONTRATANTE reserva o direito de somente efetuar o pagamento dos serviços efetivamente 

prestados e medidos, após a comprovação, pela CONTRATADA, do pagamento e recolhimento dos 

correspondentes encargos sociais, das obrigações fiscais, trabalhistas e previdenciárias. 

 

8.3 No caso de ser constatada irregularidade na documentação apresentada, o CONTRATANTE 

devolverá a Nota Fiscal/Fatura à CONTRATADA para as devidas correções. 

 

8.4 Ocorrendo a devolução da Nota Fiscal/Fatura, o prazo para pagamento será automaticamente 

renovado a partir da solução das respectivas pendências. 

 

8.5 Nenhum pagamento será efetuado à CONTRATADA enquanto pendente de liquidação qualquer 

obrigação financeira que lhe tenha sido imposta, em virtude de penalidade ou inadimplência, nos 

termos da legislação vigente e deste contrato. 

 

8.6 Em caso de atraso de pagamento motivado exclusivamente pelo CONTRATANTE, o valor devido 

deverá ser acrescido de atualização financeira, e sua apuração se fará desde a data de seu vencimento 

até a data do efetivo pagamento, em que os juros de mora serão calculados à taxa de 0,5% (meio por 

cento) ao mês, ou 6% (seis por cento) ao ano, mediante a aplicação das seguintes fórmulas: 

 

I = (TX / 100) / 365 

EM = I x N x VP, onde: 

I = Índice de atualização financeira; 

TX = Percentual da taxa de juros de mora anual; EM = Encargos 

moratórios; 

N = N.º de dias entre a data prevista para pagamento e a do efetivo pagamento; 

VP = Valor da parcela em atraso. 

 

9. CLÁUSULA NONA: DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA. 

 

9.1 O pagamento decorrente do objeto deste contrato correrá à conta dos recursos da dotação 

orçamentária n.º 1.008.4490.51.00.00-1478 desta prefeitura. 
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10. CLÁUSULA DÉCIMA: DOS DIREITOS E  RESPONSABILIDADES DAS  PARTES. 

10.1. Constituem direitos do CONTRATANTE: 

 

10.1.1. Receber o objeto deste Contrato nas condições ajustadas; 

 

10.1.2. Rejeitar, no todo ou em parte, o objeto que estiver em desacordo com as condições 

descritas no presente contrato; 

 

10.1.4 Modificá-los, unilateralmente, para melhor adequação às finalidades de interesse público, 

respeitados os direitos da CONTRATADA; 

 

10.1.5 Rescindir o presente contrato, unilateralmente, nos casos especificados no inciso I do 

artigo 79 da Lei Federal n.º 8.666/1993 e no inciso I do artigo 130 da Lei Estadual n.º 

15.608/2007; 

 

                10.1.6 Fiscalizar a execução do presente Contrato; 

   

                10.1.7 Aplicar sanções motivadas pela inexecução total ou parcial do ajuste. 

 

10.2. Constitui direito da CONTRATADA receber o valor pactuado na forma e prazo estabelecidos. 

 

10.3. Constituem obrigações do CONTRATANTE: 

 

10.3.1. Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela CONTRATADA, de 

acordo com as cláusulas contratuais e os termos de sua proposta; 

 

10.3.2. Efetuar o pagamento ajustado, conforme medições de serviços efetivamente 

executados, realizadas mensalmente; 

 

10.3.3. Acompanhar e fiscalizar a execução dos serviços, por servidor especialmente 

designado, anotando em registro próprio as falhas detectadas, indicando dia, mês e ano, bem 

como o nome dos empregados eventualmente envolvidos, e encaminhando os apontamentos à 

autoridade competente para as providências cabíveis; 

 

10.3.4. Efetuar o pagamento dos tributos relativos às retenções tributárias devidas sobre o valor 

da fatura. 

 

10.3.5. Notificar a CONTRATADA por escrito da ocorrência de eventuais imperfeições no 
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curso da execução dos serviços, fixando prazo para a sua correção. 

10.4 Constituem obrigações da CONTRATADA: 

 

10.4.1 Executar todos os serviços que sejam imprescindíveis à conclusão da obra; 

 

10.4.2 Executar, com perfeição e segurança, todos os serviços/obras descritos, indicados ou 

mencionados em todas as Especificações e nos projetos que a compõem, fornecendo todos os materiais, 

mão-de-obra e equipamentos necessários; 

 

10.4.3 Refazer, reparar, remover, reconstruir ou substituir às suas expensas, no total ou em parte, os 

serviços relativos à obra em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções; 

 

10.4.4 Executar o cumprimento das prescrições referentes as Leis Trabalhistas, Previdência Social e 

Seguro de Acidentes de Trabalho; 

 

10.4.4 Realizar o pagamento de taxas, impostos, seguros, leis sociais e outras obrigações financeiras, que 

vierem a incidir sobre a execução das obras ou serviços, inclusive aquelas referentes ao licenciamento 

ambiental; 

 

10.4.5 Comunicar, por escrito, ao CONTRATANTE quaisquer erros ou incoerências verificadas nas 

especificações, não sendo, a eventual existência de falhas, razão para execução incorreta de serviços de 

qualquer natureza ou a não execução dos serviços; 

 

10.4.5 Empregar profissionais devidamente habilitados na execução das obras e serviços, sendo-lhe 

vedado subempreitar totalmente os serviços, admitindo-se, porém, subcontratar os serviços de sistema de 

proteção contra descargas atmosféricas, da impermeabilização e das estruturas metálicas, desde que 

autorizadas previamente e formalmente pelos fiscais do contrato. 

 

10.4.7 Substituir imediatamente de sua equipe qualquer integrante que a Fiscalização, no interesse do 

serviço, julgue incompetente ou inadequado à consecução dos serviços, sem que se justifique, nesta 

situação, atraso no cumprimento dos prazos contratuais; 

 

10.4.8 Dar livre acesso a todas as partes do canteiro de obras, sem exceção, à Fiscalização, mantendo em 

perfeitas condições, a critério desta, escadas, elevadores, andaimes e outros dispositivos necessários à 

vistoria da obra/ serviço; 

 

10.4.9 Utilizar modernos e eficientes equipamentos e ferramentas necessárias à boa execução das obras e 

empregar os métodos de trabalho mais eficientes e seguros; 
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10.4.10 Transportar, manusear e armazenar com o maior cuidado possível, evitando-se choques, 

pancadas ou quebras, os vários materiais a empregar no serviço/obra, sendo que aqueles sujeitos a danos 

por ação de luz, calor, umidade ou chuva deverão ser guardados em ambientes adequados à sua proteção, 

até o momento de sua utilização; 

 

10.4.11 Responsabilizar-se pela guarda do material necessário à realização dos serviços, de sua 

propriedade, que será armazenado no prédio da Farmácia Municipal; 

 

10.4.12 Responsabilizar-se por quaisquer danos causados por máquinas, equipamentos ou pessoal sob 

sua responsabilidade, ou a ela prestando serviço, a prédios, instalações, pavimentos, passeios ou jardins 

de propriedade da contratante ou terceiros; constatado o dano, deverá o mesmo ser reparado ou 

indenizado pela contratada, sem ônus para o CONTRATANTE, de forma a propiciar aos prédios, às 

instalações, pavimentos, passeios e jardins danificados a sua forma e condições originais; 

 

10.4.13 Responsabilizar-se pelo encaminhamento ao CONTRATANTE de elementos informativos tais 

como cronogramas, quadros demonstrativos, análises de materiais corpos de prova, ou outros, relativos 

às obras e serviços objeto do presente contrato; 

 

     10.5 Também são obrigações da CONTRATADA, além de outras decorrentes da natureza do ajuste e já    

     definidas no Projeto Básico (Anexo I do Edital do Convite n.º 01/2018): 

 

10.5.1 Comprovar sua regularidade fiscal para fins de recebimento dos valores quando da apresentação 

das notas fiscais, sob pena, no caso de descumprimento, de sanções previstas neste Contrato; 

 

10.5.2 Apresentar cópia autenticada do ato constitutivo, estatuto, contrato social ou documento 

equivalente, sempre que houver alteração; 

 

10.5.3 Responder pelos danos causados diretamente ao CONTRATANTE ou a terceiros, decorrentes de 

sua culpa ou dolo na execução do contrato, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a 

fiscalização ou acompanhamento pelo Órgão interessado, de acordo com a Lei Estadual nº 15.608/07; 

 

10.5.4 Manter em dia as obrigações sociais, patronais, patrimoniais, tributárias, trabalhistas, além de 

encargos securitários, previdenciários ou de qualquer outra natureza, passados, presentes e futuros 

relativos aos empregados encarregados da execução do objeto do presente contrato. 

 

10.5.5 Manter durante a execução do contrato, todas as condições de habilitação exigidas na licitação. 

 

11. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: DA GARANTIA DE EXECUÇÃO CONTRATUAL. 

 

11.1. A CONTRATADA deverá apresentar ao CONTRATANTE, no prazo máximo de 10 (dez) 
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dias úteis, contado da data que a CONTRATADA recebeu a sua via do contrato assinada, 

comprovante de prestação de garantia correspondente ao percentual de 5% ( cinco por cento) do valor 

atualizado do contrato. 

 

11.2. A CONTRATADA optará por uma das modalidades elencadas no artigo 102 da Lei Estadual 

nº 15.608/07, quais sejam: 

 

11.2.1. Caução em dinheiro ou em títulos da dívida pública, devendo estes terem sido emitidos 

sob a forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidação e de custódia 

autorizado pelo Banco Central do Brasil e avaliados pelos seus valores econômicos, conforme 

definido pelo Ministério da Fazenda; 

 

11.2.2. Seguro-garantia; 

 

11.2.3. Fiança-bancária. 

 

11.3. Se a opção recair em Fiança Bancária, deverá constar do instrumento a expressa renúncia pelo 

fiador dos benefícios previstos nos artigos 827 e seguintes da Lei Federal n.º 10.406/02 (Código Civil 

Brasileiro). 

 

11.4. A garantia assegurará, qualquer que seja a modalidade escolhida, o pagamento de: 

 

11.4.1. Prejuízos advindos do não cumprimento do objeto do contrato; 

 

11.4.2. Multas moratórias e punitivas aplicadas pela CONTRATANTE à CONTRATADA; 

 

11.4.3. Prejuízos diretos causados à CONTRATANTE decorrente de culpa ou dolo durante 

a execução do contrato; 

 

11.4.4. Obrigações trabalhistas, fiscais e previdenciárias de qualquer natureza, não honradas 

pela CONTRATADA. 

 

11.5. A modalidade seguro – garantia somente será aceita se contemplar os eventos 11.4.1 a 11.4.3. 

 

11.6. A garantia em dinheiro deverá ser efetuada na Caixa Econômica Federal, em conta específica, 

com correção monetária, em favor da Prefeitura do Município. 

11.7. A inobservância do prazo fixado para apresentação da garantia acarretará a aplicação de multa 

de 0,07% (sete centésimos por cento) do valor do contrato por dia de atraso, até o limite de 2% (dois 

por cento). 
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11.8. O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autoriza a CONTRATANTE a promover a rescisão 

do contrato por descumprimento ou cumprimento irregular de suas cláusulas. 

 

11.9. O número do contrato garantido e/ou assegurado deverá constar dos instrumentos de garantia 

ou seguro a serem apresentados pelo garantidor e/ou segurador. 

 

11.10. Quando da abertura de processos para eventual aplicação de penalidade, a FISCALIZAÇÃO 

do contrato deverá comunicar o fato à seguradora e/ou fiadora paralelamente às comunicações de 

solicitação de defesa prévia à CONTRATADA bem como as decisões finais de 1ª e última instância 

administrativa. 

 

11.11.O garantidor não é parte interessada para figurar em processo administrativo instaurado pela 

Prefeitura com o objetivo de apurar prejuízos e/ou aplicar sanções à CONTRATADA. 

 

         11.12 Será considerada extinta a garantia: 

 

11.12.1 Com a devolução da apólice, carta fiança ou autorização para o levantamento de importâncias 

depositadas em dinheiro a título de garantia, acompanhada de declaração da Administração, mediante 

termo circunstanciado, de que a CONTRATADA cumpriu todas as cláusulas do contrato e, 

 

11.12.2 Com o término da vigência do contrato. 

 

         11.13 A Prefeitura não executará a garantia na ocorrência de uma ou mais das seguintes hipóteses: 

 

11.13.1 Caso fortuito ou força maior; 

 

11.13.2  Alteração, sem prévio conhecimento da seguradora ou do fiador, das obrigações contratuais; 

 

11.13.3 Descumprimento das obrigações pela CONTRATADA decorrentes de atos ou fatos praticados 

pelo CONTRATANTE; 

 

11.13.4 Atos ilícitos dolosos praticados por servidor do CONTRATANTE. 

 

11.14 Caberá ao próprio contratante apurar a isenção da responsabilidade prevista nos itens 12.13.3 e 

12.13.4 desta cláusula, não sendo a entidade garantidora parte no processo instaurado pelo 

CONTRATANTE. 
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11.15 Para efeitos da execução da garantia, os inadimplementos contratuais deverão ser comunicados 

pelo CONTRATANTE à CONTRATADA e/ou à Instituição Garantidora, no prazo de até 90 (noventa) 

dias após o término de vigência do contrato. 

 

12. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: DO SEGURO. 

 

12.1. A CONTRATADA deverá apresentar à CONTRATANTE, no prazo máximo de quinze 

(15) dias úteis, contado da data que a CONTRATADA recebeu a sua via do contrato assinada, 

seguro contra riscos de engenharia com validade para todo o período de execução do serviço, o qual 

deverá cobrir eventuais prejuízos de origem súbita e imprevista por qualquer causa, inclusive as 

avarias causadas por erros de projetos, desentulho e despesas extraordinárias. 

 

12.1.1. Em caso de sinistros não cobertos pelo seguro contratado, a CONTRATADA 

responderá pelos danos e prejuízos que causar à Administração, propriedade ou posse de 

terceiros, em decorrência da execução do serviço. 

 

12.2. A CONTRATADA deverá, ainda, na forma da lei, fazer e apresentar, no mesmo prazo 

estipulado no item anterior, seguro coletivo contra acidentes de trabalho, com validade para todo o 

período de execução do serviço, correndo a sua conta as despesas não cobertas pela respectiva 

apólice, sem prejuízo do seguro obrigatório contra acidentes de trabalho previsto no art. 7º, XXVIII, 

da Constituição Federal, e regulado pelas Leis n° 8.212, de 24/07/1991 e n° 8.213, de 24/07/1991. 

 

13. CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA: DO GESTOR E DA FISCALIZAÇÃO. 

 

13.1. Caberá a gestão do contrato ao servidor Bruno Henrique Garcia Fabiani, a quem compete todas 

as ações necessárias ao fiel cumprimento das condições estipuladas neste Contrato e ainda: 

 

13.1.1. Propor ao órgão competente, a aplicação das penalidades previstas neste contrato e na 

legislação, no caso de constatar irregularidade cometida pela CONTRATADA; 

 

13.1.2. Receber do fiscal as informações e documentos pertinentes à execução do objeto 

contratado; 

 

13.1.3. Manter controles adequados e efetivos do presente contrato, do qual constarão todas as 

ocorrências relacionadas com a execução, inclusive o controle do saldo contratual, com base nas 

informações e relatórios apresentados pelo fiscal; 

13.1.4. Propor medidas que melhorem a execução do contrato. 

 

13.2. Caberá ao fiscal do contrato, a engenheira Alessandra Vertuan Santos, o acompanhamento da 

execução do objeto  da presente contratação, informando ao gestor do contrato as ocorrências que 
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possam prejudicar o bom andamento e ainda: 

 

13.2.1. Atestar, em documento hábil, o fornecimento, a entrega, a prestação de serviço ou a 

execução da obra; 

 

13.2.2. Confrontar os preços e quantidades constantes da nota fiscal com os estabelecidos no 

contrato; 

 

13.2.3. Verificar se o prazo de entrega, especificações e quantidades encontram-se de acordo 

com o estabelecido no instrumento contratual; 

 

13.2.4. Comunicar ao gestor eventuais atrasos nos prazos de entrega e/ou execução do objeto, 

bem como os pedidos de prorrogação, se for o caso; 

 

13.2.5. Acompanhar e controlar, quando for o caso, o estoque de materiais de reposição, 

destinado à execução do objeto contratado, relativamente à qualidade e quantidade necessárias e 

/ou previstas contratualmente; 

 

13.2.6. Observar que os prestadores de serviços se apresentem uniformizados e/ou com crachá 

de identificação quando estipulado em contrato; 
 

13.2.7. Acompanhar a execução contratual, informando ao gestor do contrato as ocorrências 

que possam prejudicar o bom andamento da obra, do fornecimento ou da prestação do serviço; 

 

13.2.8. Informar, em prazo hábil no caso de haver necessidade de acréscimos ou supressões no 

objeto do contrato ao gestor do contrato; 

 

13.2.9 Emitir e controlar, periodicamente, as ordens de serviço necessárias para a execução do 

objeto contratado; 

 

13.2.10 Requisitar à CONTRATADA a substituição dos empregados prestadores de serviço no 

prédio da Farmácia Municipal que comprometam a perfeita execução dos serviços, inclusive 

quando decorrente de comportamento inadequado; 

 

13.2.11 Proceder o recebimento provisório da obra, mediante termo circunstanciado, no prazo 

máximo de 90 (noventa) dias após a comunicação escrita da CONTRATADA; 
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13.2.12  Ato contínuo, providenciar a juntada aos autos do termo de recebimento provisório e 

realizar a comunicação à Unidade Gestora; 

 

13.2.13 Acompanhar o recebimento definitivo da obra, prestando diretamente à Comissão de 

Recebimento todas as informações necessárias ao deslinde dos trabalhos; 

 

13.2.14 Proceder as correções, modificações ou revisões determinadas pela Comissão de 

Recebimento, imediatamente à comunicação; 

 

13.2.15  Requisitar à CONTRATADA o refazimento, reparação, remoção, reconstrução ou 

substituição, às suas expensas, no todo ou em parte, dos serviços em que se verificarem vícios, 

defeitos ou incorreções, para o adequado recebimento da obra; 

 

13.2.16 Sem prejuízo das obrigações previstas nesta cláusula, executar as obrigações previstas 

nas demais cláusulas contratuais e disposições normativas. 

 

        13.3 A fiscalização de que trata esta cláusula não exclui      nem      reduz    a    responsabilidade da        

        CONTRATADA, pelos danos causados ao CONTRATANTE ou a terceiros, resultantes de ação ou   

        omissão culposa ou dolosa de quaisquer de seus empregados ou prepostos. 

 

13.3.1 A ação ou omissão, total ou parcial, da fiscalização do CONTRATANTE, não elide nem 

diminui a responsabilidade da CONTRATADA quanto ao cumprimento das obrigações pactuadas 

entre as partes, responsabilizando esta quanto a quaisquer irregularidades resultantes de 

imperfeições técnicas, emprego de material inadequado ou de qualidade inferior, que não implicarão 

corresponsabilidade do CONTRATANTE ou do servidor designado para a fiscalização. 

 

         13.4 Ao CONTRATANTE não caberá qualquer ônus pela rejeição dos serviços considerados  

         inadequados pelo fiscal. 

 

       13.5 Por força do contido no artigo 68 da Lei Federal n.º 8.666/93, a CONTRATADA, por ocasião da  

      assinatura do contrato, deverá indicar preposto, aceito pelos fiscais deste contrato, para representá-la  

      sempre que for necessário. 

 

       13.6 Ao preposto da CONTRATADA competirá, entre outras atribuições: 

13.6.1 representar os interesses da CONTRATADA perante o CONTRATANTE; 

 

13.6.2 realizar os procedimentos administrativos junto ao CONTRATANTE; 

 

13.6.3 manter o CONTRATANTE informado sobre o andamento e a qualidade dos serviços 

prestados; 
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13.6.4 comunicar eventuais irregularidades de caráter urgente, por escrito, ao fiscal do contrato com os 

esclarecimentos julgados necessários. 

 

14. CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA: DA RESCISÃO CONTRATUAL E DAS SANÇÕES 

ADMINISTRATIVAS NOS CASOS DE INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. 

 

14.1. Constituem motivos para rescisão contratual às hipóteses especificadas nos artigos 128 e 129, 

ambos da Lei Estadual n.º 15.608/07 c/c os artigos 77 e 78, ambos da Lei Federal n.º 8.666/93. 

 

14.1.1. No caso de rescisão provocada por inadimplemento da Contratada, a contratante 

poderá reter, cautelarmente, os créditos decorrentes do contrato até o valor dos prejuízos 

causados, já calculados ou estimados. 

 

14.2. Com fundamento no artigo 150, inciso III, da Lei Estadual n.º 15.608/2007, ficará suspensa de 

licitar e contratar com a Prefeitura do Município de Porecatu, pelo prazo de até 2 (dois) anos, 

garantida a ampla defesa, sem prejuízo da rescisão unilateral do contrato e da aplicação de multa de 

até 30% (trinta por cento) sobre o valor total da contratação, a CONTRATADA que: 

 

14.2.1. Abandonar a execução do contrato; 
 

14.2.2. Incorrer em inexecução total contratual. 

 

14.3. Com fundamento no artigo 150, incisos I a IV, da Lei Estadual n.º 15.608/2007, nos casos de 

atraso injustificado, de inexecução parcial, de descumprimento de obrigação contratual, de falha na 

execução do contrato ou de inexecução total do objeto, garantida a ampla defesa, a contratada poderá 

ser apenada, isoladamente, ou juntamente com as multas definidas nos itens “16.5.1.”, “16.5.2.”, 

“16.5.3.”, e nas tabelas 1 e 2 abaixo, com as seguintes penalidades: 

 

14.3.1. Advertência; 

 

14.3.2. Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a 

Administração do Tribunal de Contas do Estado do Paraná, por prazo não superior a dois anos; 

ou 

 

14.3.3. 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 Administração pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo 

da sanção aplicada com base no inciso anterior. 
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14.4. Poderá ser aplicada a sanção de advertência nas seguintes condições: 

 

14.4.1. Descumprimento parcial das obrigações e responsabilidades assumidas 

contratualmente, e nas situações que ameacem a qualidade do produto ou serviço, ou a 

integridade patrimonial ou humana; 

 

14.4.2. Outras ocorrências que possam acarretar transtornos ao desenvolvimento dos serviços 

do TCE/PR, desde que não caiba a aplicação de sanção mais grave; 

 

14.4.3. Na primeira ocorrência de quaisquer dos itens relacionados na Tabela 2 abaixo. 

 

14.5. Será aplicada multa nas seguintes condições: 

 

14.5.1. No caso de atraso injustificado na execução do objeto, será aplicada multa de 0,4% 

(quatro décimos por cento) do valor do contrato, por dia de atraso na entrega do objeto, de 

acordo com o cronograma financeiro apresentado pela CONTRATADA e aprovado pela 

FISCALIZAÇÃO, até o limite de 30 (trinta) dias, a partir do quando será considerada 

inexecução parcial do objeto; 

 

14.5.2. No caso de inexecução parcial do objeto, será aplicada multa de até 20% (vinte por 

cento) sobre o saldo contratual; 

 

14.5.3. A inobservância do prazo fixado para apresentação da garantia de execução contratual 

ou do seguro acarretará a aplicação de multa de 0,2% (dois décimos por cento) do valor do 

contrato por dia de atraso, até o máximo de 5% (cinco por cento); 

14.5.4. A fixação da multa compensatória referida nos itens 16.2 e 16.5 não obsta o 

ajuizamento de demanda buscando indenização suplementar em favor da CONTRATANTE, 

sendo o dano superior ao percentual referido. 

 

14.6. Será configurada a inexecução parcial do objeto, quando: 

 

14.6.1. Injustificadamente, a CONTRATADA executar, até o final do prazo de execução do 

objeto, percentual superior a 30% (trinta por cento) e inferior a 100% (cem por cento) do valor 

total do contrato; 

 

14.6.2. O atraso injustificado na execução do objeto, previsto no item anterior (multa por 

atraso injustificado) ultrapassar o prazo máximo de 30 (trinta) dias. 

 

14.7. Será configurada a inexecução total do objeto, quando: 
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14.7.1. Injustificadamente, a CONTRATADA executar, até o final do prazo de execução do 

objeto, percentual inferior a 30% (trinta por cento) do valor total do contrato; 

 

14.7.2. Houver atraso injustificado para início dos serviços por mais de 15 (quinze) dias após a 

emissão da ordem de serviço. 

 

14.8. Será aplicada sanção de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a 

Administração Pública, com base nos artigos 150, inciso IV, e 156, ambos da Lei Estadual n.º 

15.608/2007, bem como na jurisprudência do Tribunal de Contas da União e do Tribunal de Contas do 

Estado do Paraná, dentre outros casos, quando: 

 

14.8.1. Fraudar a execução do contrato; 

 

14.8.2. Comportar-se de modo inidôneo; 

 

14.8.3. Praticar atos ilícitos, visando frustrar os objetivos da licitação; 

 

14.8.4. Reproduzir, divulgar ou utilizar, em benefício próprio ou de terceiros, quaisquer 

informações de que seus empregados tenham tido conhecimento em razão da execução do 

Contrato, sem consentimento prévio da Prefeitura;  

14.8.5. Ocorrência de ato capitulado como crime pela Lei nº. 8.666/93, praticado durante o 

procedimento licitatório, que venha ao conhecimento da Prefeitura após a assinatura do 

Contrato; 

 

14.8.6. Apresentação, à Prefeitura, de qualquer documento falso ou falsificado, no todo ou 

em parte, com o objetivo de participar da licitação ou para comprovar, durante a execução do 

Contrato, a manutenção das condições apresentadas na habilitação; 

 

14.8.7. Inexecução total do objeto, conforme previsto na Cláusula 16.7. 

 

14.8.8       O valor da multa poderá ser descontado das faturas devidas à CONTRATADA. 

 

14.8.8. Se os valores das faturas forem insuficientes, fica a CONTRATADA obrigada a 

recolher a importância devida no prazo de 15 (quinze) dias, contados da comunicação oficial. 

 

14.8.9. Esgotados os meios administrativos para cobrança do valor devido pela 

CONTRATADA à CONTRATANTE, este será encaminhado para inscrição em dívida ativa. 

 

14.9. As sanções administrativas serão aplicadas em procedimento administrativo autônomo, 
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garantindo-se o contraditório e a ampla defesa á CONTRATADA. 

 

15. CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA: DA PUBLICAÇÃO. 

 

15.1. O extrato do presente contrato será publicado no Diário Oficial dos Municípios do Paraná, pelo 

CONTRATANTE, em conformidade com o disposto nos artigos 61, parágrafo único, da Lei Federal 

n.º 8.666/93 e 110 da Lei Estadual n.º 15.608/07. 

 

16. CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA: LEGISLAÇÃO APLICÁVEL. 

 

16.1. Aplica-se à execução do presente contrato, em especial aos casos omissos, a Lei Estadual n.º 

15.608/07, a Lei Federal nº 8.666/93, a Lei Complementar n.º 123/2006, com as alterações 

promovidas pela Lei Complementar n.º 147/2014, bem como, supletivamente, as normas de direito 

privado. 

 

17. CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA: DA INTERPRETAÇÃO DAS CLÁUSULAS DO 

PRESENTE CONTRATO. 

 

17.1. Eventuais dúvidas sobre a execução e interpretação das Cláusulas do presente contrato serão 

solucionadas por meio da aplicação do princípio constitucional da proporcionalidade, da boa-fé 

objetiva (artigo 422 do Código Civil) e da função social dos contratos (artigos 421 e 2.035, parágrafo 

único, ambos do Código Civil), bem como de conformidade com os princípios gerais de direito, 

levando-se em conta sempre e preponderantemente o interesse público (coletivo) a ser tutelado. 
 

18. CLÁUSULA VIGÉSIMA: DO FORO. 

 

18.1. Fica eleito o Foro da Comarca De Porecatu para dirimir eventuais questões decorrentes deste 

Contrato, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 

 

E, por estarem justos e contratados, firmam o presente termo em três vias de igual teor e forma, para 

todos os fins de direito.Porecatu, xx de xx de 2018. 

FÁBIO LUIZ ANDRADE  

PREFEITO                                                                                      CONTRATADA 

 

Testemunha 1:                                                                                   Testemunha 2: 

CPF          CPF 

                                                                                                                         

mailto:pmplicitacao@onda.com.br
http://www.porecatu.pr.gov.br/


 

 

     

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 

 

ANEXO X – TERMO DE RENÚNCIA AO DIREITO DE RECORRER DO 

JULGAMENTO DA FASE DE PROPOSTA DE PREÇOS. 

 

 

 

 

 

 

Empresa  , C.N.P.J. nº  , declara para os 

devidos fins que renuncia ao direito de recorrer da decisão da primeira fase  do Convite nº 03/2018. 

 

 

Em  de  2018. 

 

 

 

 

 

Nome e Assinatura do Representante 

 

 

 

 

- Observação: 

 

É facultada à empresa participante a apresentação da declaração de renúncia ao direito de recorrer do 

julgamento das propostas de preços, a qual deverá estar inserida no Envelope “A” – PROPOSTA 

DE PREÇOS. 
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ANEXO XI – TERMO DE RENÚNCIA AO DIREITO DE RECORRER DO JULGAMENTO DA 

FASE DE HABILITAÇÃO. 

 

 

 

 

 

 

 

Empresa  , C.N.P.J. nº  , declara para os 

devidos fins que renuncia ao direito de recorrer da decisão da segunda fase (Habilitação) do Convite 

nº 03/2018. 

 

 

Em  de  2018. 

 

 

 

 

 

Nome e Assinatura do Representante 

 

 

 

 

- Observação: 

 

É facultada à empresa participante a apresentação da declaração de renúncia ao direito de recorrer do 

julgamento da habilitação, a qual deverá estar inserida no Envelope “B” – Documentos de 

Habilitação. 
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ANEXO XII 

ANEXO I DO DECRETO Nº 027/17 

03 - REGIÃO GEOGRÁFICA NORTE CENTRAL PARANAENSE -IPARDES 

Alvorada do Sul Londrina 

Ângulo Lunardelli 

Apucarana Lupionópolis 

Arapongas Mandaguaçu 

Arapuã Mandaguari 

Ariranha do Ivaí Manoel Ribas 

Astorga Marialva 

Atalaia Marilândia do Sul 

Bela Vista do Paraíso Maringá 

Bom Sucesso Marumbi 

Borrazópolis Mauá da Serra 

Cafeara Miraselva 

Califórnia Munhoz de Melo 

Cambé Nossa Senhora das Graças 

Cambira Nova Esperança 

Cândido de Abreu Nova Tebas 

Centenário do Sul Novo Itacolomi 

Colorado Ourizona 

Cruzmaltina Paiçandu 

Doutor Camargo Pitangueiras 

Faxinal Porecatu 

Floraí Prado Ferreira 

Floresta Presidente Castelo Branco 

Florestópolis Primeiro de Maio 

Flórida Rio Bom 

Godoy Moreira Rio Branco do Ivaí 

Grandes Rios Rolândia 

Guaraci Rosário do Ivaí 

Ibiporã Sabáudia 

Iguaraçu Santa Fé 

Itaguajé Santa Inês 
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Itambé Santo Inácio 

Ivaiporã São João do Ivaí 

Ivatuba São Jorge do Ivaí 

Jaguapitã São Pedro do Ivaí 

Jandaia do Sul Sarandi 

Jardim Alegre Sertanópolis 

Kaloré Tamarana 

Lidianópolis Uniflor 

Lobato  
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