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PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZEIRO DO IGUAÇU-PR
CGC: 95.589.230/0001-44- administracao@cruzeirodaiguacu.pr.gov.br- Av. 13 de Maio - 906

Fone: (46) 5724000 - CEp: 85.598400 - Cruzeiro do Iguaçu/PR

Secretaria Municipal de Adminiünção

A

TERMO DE REFERÊNCIA

I - ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO:

O objeto do presente termo é uma TOMADA DE PREÇO pra contratação de empresa
especializada para execução de 4.202,00m2 de pavimentação asfáltica com CBUQ nas ruas do

municíp o, conforme planilha de execução e cronograma financeiro.

2 - JUSTIFICATIVA:

O objeto do presente termo visa à execução de obra de 4.202,00m2 de pavimentação asfáltica corn
CBUQ nas ruas do município, conforme planilha de execução e crormgrama financeiro, no valor
máximo de R$ 517,838,57 (Quinhentos e dezessete mil, oitocentos e trinta e oito reais e cinquenta e
sete certavos).

3- CRITÉRIOS DE JULGAMENTO:

Menor preço global.

4 - DOCUMENTOS DE QUALIFICAÇÃO TÉCNICA E DEMAIS EXIGÊNCIAS.

a) prova de registro no Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia –
CREA/Conselho de Arquitetura e Urbanismo – CAU ou demais conselhas técnicos aptos a realizar o
serviço;

c) declxação de visita (Modelo em anexo), expedido pelo licitadar. A proponente, através de
representante devidamente habilitado junto ao CREA/ CAU ou demaIS conselhos técnicos aptos a
realizar o serviço, quando da visita ao local da obra deve obter, por sua exclusiva responsabilidade,
toda a informação necessária para o preparo de sua proposta. Se a empresa interessada não achar
necessário fazer a visita técnica, a mesma deverá apresentar a Declaração Formal de Dispensa
conforme Modelo em anexo, responsabi[izando-se o contratado pIa ocorrência de eventuais
prejuízos em virtude da sua omissão na verificação do local de instalaç50 e execução da obra.

d) Atestado de Capacidade Técnica-Profissional fornecido por pessoa ,urídica de direito público ou
privado, (que não a própria licitante-empre%) de acordo com o incim II, 91'’ do Art. 30 da Lei n'’
8.666/93, de haver o(s) profissional(is) técnico(s) executado obra(s) de característica(s)
semelhante/similar ou superior ao objeto lic:tado. Será admitido o swratódo de atestados técnico
profissiorais.

O Atestado de Capacidade Técnico-Profissional deverá estar acompanhado da respectiva Certidão
de Acervo Técnico - CAT, emitido pela entidade de classe, da região onde os serviços foram
executados, comprovando a existência de Anotação de Responsabilidade Técnica - ART ou de
Registro de Responsabilidade Técnica - RRT pelo serviço constante ro Atestado de Capacidade
Técnico-Profissional apresentado, Profissional este que será oCa) resfnnsável técnico(a) da obra. A
ART - Anotação de Responsabilidade Técnica ou documento equivalente, por si só, não será aceita
como acervo técnico profissional, pois não se caracteriza como um documento que comprove a
execução de uma obra ou serviço.

e) declaração de responsabiliGade técnica, indicando o responsável téwlico pela execução da obra
(Modelo em anexo) até o seu recebimento definitivo pelo licitador,

f) a declaração, acima exigida, deverá(ao) ser acompanhada de “Certificado de Acervo Técnico
Profissional– CAT” do responsável(eis) técnico(s) indicado, emitido(s) pelo Conselho Regional de
Engenhzia e Arquitetura - CREA/ Conselho de Arquitetura e Urbanismo – CAU ou demais conselhos&\
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PREFEITURA MUNiCiPAL DE CRUZEiRO DO IGUAÇU-PR

CGC: 95.589.230/00014;-adminisvaçao@cruzeirodalguaçu.pr.gov.br- Av. 13 de Maio - 906
Fone: (46) n24000 - CEP: 85.598400 - Cruzeiro do lguacu/PR

Secretaria Municipal de Administração

técnicos aptos a realizar o serviço, de execução de, no mínimo, uma obra de semelhante
complexidade tecnológica e operacional equivalente ou superior à solicitada no item 04.2,

g) comprovação de vínculo, através de registro em carteira e ficha de registro ou contrato de
prestação de serviços, entre o responsável técnico pela execução da obra e a proponente. Para
dirigente ou sócio de empresa, tal comprovação poderá ser feita através da cópia da ata da
assembléia de sua investidura no cargo ou contrato social.

- A ordem de serviço deverá ser emitida somente após a assinatura do contrato.

5 - LOCAL DE EXECUÇÃO:

As obras serão realizadas nos seguintes trechos:

Rua Constantino Mezzomo – Trecho entre a Rua das Camélias e a Rua Atanásio Pires.

Rua Otacílio Tomaz de Miranda – Trecho entre a Rua das Camélias e a Rua Constantino Mezzomo.

Rua das Caméíias - Trecho entre a Rua Otacíiio Tomaz de Miranda e-a Rua Constantino Mezzomo.

6 – CRONOGRAMA / PRAZO DE ENTREGA E VIGÊNCIA:

Prazo de execução da obra é de 2 meses e prazo de vigência contratua é de 4 meses.

l- OBRIGAÇÕES:

- DA CONTRATADA:

- Contratada deve cumprir todas as obrigações constantes no Edital, seus anexos e sua proposta,
assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentn da boa e perfeita
execução do objeto e, ainda:

• efetuar a entrega do objeto em perfeitas condições, conforme nFecificações, prazo e local
constantes no Edital e seus anexos, acompanhado da respectiva nota fiscal;

- responsabilizar- se pelos vícios e danos decorrentes do objeto;

- substitLir, reparar ou corrigir, às suas expersas, no prazo fixado neste Termo de Referência, o
objeto com avarias ou defeitos;

- comunicar à Contratante, no prazo máximo de 30 (trinta) dias que antecede a data da entrega, os
motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovação;

. manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade corr as obrigações assumidas,
todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.

- DO CONTRATANTE:

• receber o objeto no prazo e condições estabelecidos no Edital e seus anlexos;

• verificar minuciosamente, no prazo fixado a conformidade dos bens rm9bidos provisoriamente com
as especificações constantes no Edital e da proposta, para fins de aceitaGão e recebimento definitivo;

- comunicar a Contratada, por escrito, sobre ilnperfeições, falhas ou irregularidades verificadas
objeto fornecido, para que seja substituído, reparado ou corrigido;

no

@
2

- acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da Contratada, através
comissão/servidor designado;
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZEIRO DO iGUAÇU-PR
CGC: 95.589.230/0001=14-administracao@uuzelmda19uacu.pr.gov.br- Av. 13 de Maio - 906

Fone: (46) 5724000 - CEP: 85.598400 - Cruzeiro do Iguaçu/PR

Seclet@ia Municipal de Administração

- efetuar o pagamento à Contratada no valor correspondente ao fornecimento do objeto, no prazo e
forma estabelecidos no Edital e seus anexos;

A Administração Municipal não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela Contratada
com terceiros, ainda que vinculados à execução do presente Termo de Contrato, bem como por
qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato da Contrdada, de seus empregados,
prepostos ou subordinados.

8 - VALORES DA OBRA:

R$ 517.838,57 (Quinhentos e dezessete mil oitocentos e trinta e oito reais e cinquenta e sete
centavos).

9- FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DO CONTRATO:

O acompanhamento da execução do objeto do referido convênio será efetuado pelo Servidor
Alexandre T. ZLntine, Engenheiro Civil, CREA/SP 5060516349/D, CPF: n'’ 158.914.268-38, Telefone
(46) 3572 8027, a fim de acompanhar e garantir a perfeita execução do objeto do convênio.

A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a responsabilidade do empreiteiro, ainda
que resultem de condições técnicas, vícios redibitórios ou emprego de material inadequado ou de
qualidade inferior, e, na ocorrência desta, não implica na responsabilidade da Secretaria Municipal
de Agricultura e de seus agentes e prepostos.

I O - DADOS DA SOLICITAÇÃO:

– Data de envio do termo: 10 de janeiro de 2023.

– Secretaria Municipal de Administração

– Telefone para Contato: (46)3572-8000

– Anexos a este Termo encontram-se os dacunentos que derarn base à solicitação;

11 - AUTORIZAÇÃO

3
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ART c1e Obra ou Serviço
17202302155098 Anotação de Responsabilidade Técnica - ART

Lei no 6.496, de 7 de dezembro de 1977 CREA-P& 8Conselho Regional de Engenharia e Agronomia=do Paraná

ALEXANDRE TIEZZI ZUNTINE
:1. Responsável Té nico „--–---–-– ----,--–

Título profissional:

EIUGEiUl-IEIRO CIVIL

RNP: 2600787224

2. Dados do Contrato

Carteira: SP-,5060516349/D

Contrabnte: PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZEIRO DO IGUAÇU
AV. 13 DE MAIO. 906

CENTRO - CRUZEIRO DO 'GUACU/PR 85598-000

CNPJ: 95.589.230/000144

Con lrato: (Sem númaro) Celebrado em: 09/01/2023

++»•+• hb q+»'nnb•+ V+HW n+q••++•rfn+•n•H+n••• ne+''•>+=nnühnnUn+h+«n+#»»»»P•nI++Unee+. 111 +Wmen•«U"»--

3, t)bdo$ dB Obra/3ewtçô
RUAs: RUA eaN$TANviNO MEZZC>MO. RUÀ OTACÍLio TOMAZDEÂ/iiRANDA E RUA DAS CAMÉLiAS. s/N

TIpo da wntntante: Pessoa Juríctka (Direito PúbIIco) t=8siíelra

Data do Inicio:

CENTRO - CRUZEIRO DO iGUAOU/PR 85598-000

09/01/2023 PrevIsão do término: 09/05/2023 Coordenadas GeoqráfIGas: -25,6185 x -55,134523

ProprIetário: PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZEIRO DO IGUAÇU CNPJ' 95.589.230/000144

4, AtMdadeTécnica „-„ --–- „---’----
Quantidade Unidade

Vl 12[Elaboração de orçam8nto. Fi9caHzação de obra. Projeto] de pavImentação asfâlUcü para vias urbanas

Após a conclusão das atIvidades técnIcas o profissional deverá proceder a bat:a desta ART

4202,00

5. Observações
PavImentação Poltédrlca com pedras Irregulares, rn910 fla e drenagem

, -- 7. Assinütuias – -- "--'--–- -–---– -- r 8, Informações – -'––- '-- – ––-" --–
• A ART é válida sortlen€e quando quitada, anã=me Informações no

rodapé deste formulário ou conferêncIa no site www.crea.pr.org.br.Documento assInado eletronicarnente por ALEXANDRE TIEZZI ZUNTINE, regIstro
Crea-PR SP-5060516349/D, na área restrita do profissional com uso de login e
senha, na data 09/C:1/2023 e hora 16h18.

• A autenticidade deste documento pode ser verificada no site
www.crea.pr.org.br ou www.confea.org.br

!

1

• A guarda da via assinada da ART será de respollsabllldade do profissional
o do contratante com o obJetIvo de aocumentar o vínculo contratual.

@_§w©®§_PREFEITURA MUNICIPAL DE CIIUZEIRO DO IGUAÇU - CNPJ: 95.589.230/000144

Valor da ART: R$ 96,62 RegIstrada em : 10/01/2023 Valor Pago: R$ 96,62 Nosso númno: 2410101720230215509

A autenücldade desta ARTHpode ser verIfIcada em https://ser ’lcos.crBa-rIr.org.br/pubIIco/art
Impasso em: 14/01/2023 18:56:38

M''nv4aa'pr'ou# @GgbeeR
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MEMORgAL D'ESeRgT&VG DA OBRA

Obra: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLT13A COM eBUQ NO MUNICÍPIO DE

CRUZEIRO DO iGUAÇU - PR

Cruzeiro do Iguaçu, 09 janeiro de 2023.



1 8 8 8 8

MEMORiAL DESCRiTIVO

REVESTiMeNTO ÃSFÃLTleo con 6.8.U.Q.

Local: Rua €;cüstalr tIno Memo lno - Trecho entre a Rua das CaméIIas e a Rua Atanásio

Pires

Rue 8t6eiliô femaz de Miranda – Trecho entre a Rua das C3alnélias e a Rua

(:;on§ianiina Mezzomo.

Rua das CaméIIas – Trecho entre a Rua Otacílio Tomaz de Miranda e a Rua

Cons'antino Mezzomo.

OBJETiVO

Pavimentação Asfálttca com CBUQ e passeio, corJorme projeto anexo.

CONVENÇÕES PRELIMINARES

Estas especificações visam à determ nação das cuacterísticas dos serviços a serem

executados na Pavimentação Urbana - Revedimento Asfáltico com C.B.U.Q, com área

de 4.202,00m2 localizado na cidade de Cruzeiro do Iguaçu, no município de Cruzeiro do

Iguaçu - Paraná; o qual será construído de acordo corr as especificações que seguem,

dentro das normas de construção e obedecerá aos desenros e detalhes dos Projetos.

As ART's (Anotação de Responsabilidade Técnia) referentes a todos os serviços

técnicos, a serem executados, ficarão a cargo da eontratada, bem como a matrícula no

INSS e outras taxas municipais.

A eontratada deverá, ao entregar a obra, apreseÊltar a C;ND (Certidão Negativa de

Débitos), da mesma.

A Contratada será aquela que ganhar o processo licltatório, feito pela Prefeitura

Municipal; a mesma será responsável por toda a execução da obra e serviços, de acordo

com o procnso de licitação.

Os serviços não aprovados ou que se apresentarem defeituosos em sua execução,

serão demolidos e reconstruídos por conta exclusivo da Contratada.

Os materiais que não satisfaçam as especificações ou forem julgados inadequados,

serão removidos do canteiro de serviço dentro de quarenta e oito horas a contar da

determinação do fiscal.

A Contratada, ao apresentar o preço para esta construção esclarecerá que:

2
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a)

b)

c)

Está ciente de que as recomendações constantes das presentes especificações

preva'ecem sobre os desenhos, decorren Ies de alterações introduzidas.

Não teve dúvidas na interpretação dos detalhes construtivos.

As Ars. referentes aos serviços e execução serão devidamente recolhidas, antes do

início da obra, bem como a matrícula no hlSS.

Ficará a cargo da elnpresa contratada a execução e apresentação do controle tecnológico

da obra de pavimentação asfáltica, sendo indispensável a apresentação do Laudo Técnico

de Controle Tecnológico e dos resultados dos ensaios realizados em cada etapa dos

serviços, conforme exigências normativas do DNIT, pela a empresa construtora e ultregue

obrigatoriamente á CAIXA por ocasião do envio do último boletim de medição.

SERVIÇOS PRELIMINARES

Ficarão a cargo exclusivo da Contratada todas as providências e despesas

correspondentes às instalações provisórias da obra compreendendo o aparelhamento,

maquinário e ferramentas necessárias para a execução dos serviços contratados, bem

como: andaimes, tapurnes, cercas, instalações provisórias de sanitários, luz, água, placa de

obra, etc.

À eontíâtada proeederá à llnrpeza do brreno destinado à construção, rengovendo

qualquer detrito nela existente, inclusive destocamento, se for necessário. Outrossim,

providenciará a retirada periódica do entulho que se mumular no recinto dos trabalhos,

durante o encaminhamento da obra.

Placa em chapa metálica gaivanizada estruturada em madeira com dimensões de

acordo com o modelo fornecido pelo Contratante.

FÁViMEN7ÃÇÃo ASrÁLTlcÁ coM c.8.u.Q.

Lavagem e Limpeza da Pista

A pista que receberá o recapeamento asfáltico deverá ser muito bem limpa, a fim de

remover todos os materiais argilosos ou vegetativos na si3erfície do pavimento, a superfície

deverá ser limpa através de varredura mecânica, manua ou jato de água ou ar comprimido,

retirando desta forma todos os materiais que possam impedir uma boa aderência entre o

leito existente com o pavimento a ser irnplantado.

3
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Quando julgado necessário pela fiscalização à empresa deverá fazer a raspagem da

pista, afim remover do pavimento materiais vegetativos ou argilosos incrustados, após a

raspagem a pista deverá ser lavada com a utiiização de carro pipa.

Pintura de Ligação

Pintura de ligação é a pintura asfáltica executada com a função básica de promover

a aderência ou ligação da superfície da cnnada pintada com a camada asfáltica a ser

sobreposta. É aplicável em camadas de base, em camada de ligação ou intermediárias de

duas ou maIS camadas asfálticas na construção de pat'imentos flexíveis e ainda, sobre

antigos revestimentos asfálticos, previamente à execução de um reforço, recapearnento e

reperfilagens com misturas asfálticas a frio ou a quente, neste projeto será executada duas

pinturas de ligação entre as duas camadas de aplicação de massa nas áreas de

recapeamento sobre pedra irregular e uma na área ce implantação e depois capa de

rolamento.

Pintura de IIgação é a pintura asfálíica executada com função básica de promover a

aderência or ligação da superfície da camada pintada com a camada asfáltica a ser

sobreposta .

A 3intura de ligação da camada de brita graduada deve ser realizada após a

conclusão da compactação, tão logo se constate a ev@oração do excesso de material

superficial. Antes da aplicação da pintura betuminosa, a superfície deve ser perfeitamente

limpa, mediante emprego de processos e equipamentos adequados.

A su3erfície a ser pintada deve ser varrida, eliminando o pó e todo e qualquer

material solto, podendo também, ser necessário, o emprego de jato de ar comprimido.

Antes da aplicação do ligante betuminoso, no uso de bases de solo coesivos,

tratados ou não, a superfície da base deve ser umedecida. Nas demais superfícies a serern

pintadas são permitidas o ligeiro umedecimento, visando facilitar a penetração do ligante.

A te@lperatura de aplicação do ligante asfáltico deve ser fixada para cada tipo de

ligante, em função da relação temperatura versus viscosidade correspondente. A faixa de

viscosidade recornendada para espalhamento do ligante, no caso da emulsão asfáltica é de

20 a 100 segundos Saybolt-furol (DNER-IVIE 004/84).

Qualquer falha na aplicação do material betuminoso deve ser logo corrigida. O

material a ser utilizado - emulsão asfáltica RR-10.

A fim de evitar a superposição de ligante nas juntas, devem ser colocadas faixas ou

tiras de papel transversalmente à pista, de modo que o início e o término da aplicação

4
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situem-se sobre estas faixas ou tiras de papel, as quab devem a seguir ser retiradas e

removidas para local ambientalmente carreto.

Havendo falha na aplicação do ligante, deve ser imediatamente corrigido com o

emprego do Espargidor manual ("caneta”), ou em alguns casos, até mesmo com o

refazimento da pintura asfáltica.

Após a aplicação do ligante deve-se esperar o escoamento da água e a evaporação

em decorrência da ruptura.

A diluição em água da emulsão asfáltica Jtilizada na pintura de ligação deve ser feita

no caminhão distribuidor, tomando-se os necessários cuidados para assegurar a correta

proporção entre os dois componentes e a sua necessária homogeneização.

O tempo de cura do serviço é função co tipo de iigante asfáltico empregado, das

condições climáticas e da natureza da superfície da carruda. Assim sendo, a determinação

do tempo necessário à li3eração da 3intura é definida, em cada caso, em função das

condições particulares vigentes.

O preço cotado inclui o fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos

necessários para a execução dos serviços.

A medição para pagamento será feita por metro quadrado (m2) de pintura asfáltica

efetivamente realizada.

Reperfilamenío em OBUG

O reperfilamento do pavimento deverá ser feito somente após o período de cura da

pintura de ligação, previamente aplicada sobre a superfície do calçamento e também sobre

a pavimentação existente. Deverá ser executado o rmerfilamento do pavimento, com

camada de C.B.U.Q. de espessura e = 2,00 cm. A cwnposição da mistura deverá ser

desenvolvida pela CONTRATADA, a qual deverá satisfazer os requisitos e tolerâncias de

granulometria e percentuais de ligante a faixa solicitada em projeto e conforme

especificação do DNIT. O espalhamento do C.B.U.Q. la superfície deve efetuado com

equipamento mecânico do tipo vibro-acabadora com dispositivo de nivelamento eletrônico,

compactado a seguir com o rolo pneumático e liso vibratório. Deve-se atentar para que o

espalhamento da mistura faça a correção das depressõa longitudinais e transversais, bem

como o preenchimento dos espaços ao redo' das pecras irregulares do calçamento ou

também de buracos e depressões da pista original, tornando a superfície uniforme segundo

as declividades de projeto. A realização deste serviço é de responsabilidade da empresa
CONTRATADA.

5
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Capa em CBYQ

Deverá ser executado a Capa do pa,/imento, com camada de C.B.U.Q. de espessura

e = 4,00 cm A mistura empregada deve apresentar estabilidade e flexibilidade compatíveis

com o funcionamento elástico da estrutura e condições de rugosidade que proporcionem

segurança ao tráfego.

Não é permitida a execução deste revestimento sem o preparo prévio da superfície,

caracterizado por sua limpeza e preparo preliminar, quando a temperatura ambiente for igual

ou inferior a 10c>C e em dias de chuva.

Todo carregamento de ligante betuminoso, que chegar à obra, deve apresentar o

certificado de resultados de análise correspondente à data de fabricação ou ao dia de

carregamento e transporte para o canteiro de serviço. Deve trazer também a indicação clara

da procedência, do tipo, da quantidade do seu conteúdo e da distância de transporte entre a

fonte de produção e o canteiro de obras.

É recomendado o emprego de cimento asfáltico de petróleo tipo, CAP 50-70.

A superfície deve apresentar-se limpa, isenta de pó ou outras substâncias

prejudiciais.

A temperatura da mistura, no momento da distribuição, não deve ser inferior a 140'’(-,.

Caso ocorram irregularidades na superfície da camada acabada, estas devem ser

corrigidas de imediato, pela adição manual de massa, sendo o espalhamento desta efetuado

por meio de ancinhos e/ou rodos metálicos. Esta alternativa deve ser, no entanto,

minimizada, já que o excesso de reparo manual é nocivo à qualidade do serviço.

A compressão da mistura asfáltica tem início imediatamente após a distribuição da
mesnia.

As coberturas dos equipamentos de compressão utilizados devem atender às

seguintes orientações gerais:

- A compressão deve ser executada em faixas longitudinais, sendo sempre iniciada

pelo ponto mais baixo da seção transversal, e progredindo no sentido do ponto mais alto;

- Em cada passada, o equipamento deve recobrir, ao menos, a metade da largura

rolada na passagem anterior.

O processo de execução das juntas transversais e longitudinais deve assegurar

adequadas condições de acabamento.

A camada de concreto asfáltico recém-acabada somente deve ser liberada ao

tráfego após o seu completo resfriamento.

6



-? 1/ tJ ti ! LI

O preço cotado inclui o fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos

necessários para a execução dos serviços.

A medição para pagamento será feita por tonelada (t) de revestimento asfáltico em

CBUQ efetivamente realizado.

§iidALIZâÇÁü

§inaii2açãa HorIzontal

Este serviço deverá atender às especificações ES-OC 03/05 do DER/PR.

Este serviço consiste na execução de sinalização horizontal com tinta à base de

resina acrílica retrorrefletiva amarela e branca.

Todos os materiais utilizados deverão satisfazer às especificações do material

correspondente do DER/PR.

A tinta deverá satisfazer a NBR 11862 da ABNT. As cores de tinta a serem

empregadas devem obedecer as indicações de projeto, sendo selecionadas em função da

padronização de cores definidas no Código de Trânsito Brasileiro e seus anexos, descritas a

seguir,

Ãrnarela: para marcação de faIxa no centro da pista, separando os sentidos do tráfego.

Branca: pma marcação de faixas de travessias de pedestres.

São adicionadas à tinta de demarcação viária, microesferas de vidro, a fim de

produzir retrorrefletoriza@o da luz incidente proveniente dos faróis dos veículos, devendo

atender a NBR 6831 da ABNT.

Os a;uipamentos devem ser do tipo, tamanho e quantídade que venham a ser

necessários para a execução satisfatória dos serviços.

a) Previamente à execução do serviço de sinalização horizontal deve ser executada

a pré-marcação de pintura, consistindo na locação e alinhamento das marcas longitudinais,

transversais, de canalização, de delimitação e inscrições do pavimento, indicadas no projeto

de sinalização.

b) Quando a simples varredura ou jato de ar comprimido não forem suficientes para

remover todos os detritos, óleos ou outros elementos estranhos, a superfície deve ser

escovada com solução de fosfato trisódico ou metassilicato de sódio e então ser lavada. Tal

procedimento deve ser executado 24 horas antes do início da pintura.

7
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c) Quando aplicada sobre superfície de revestimento asfáltico a tinta não deve

apresentar sangria nem exercer qualquer ação que danifique o pavimento.

d) A tinta, quando aplicada na quantidade especificada, deve recobrir perfeitamente

o pavimento e permitir a liberação ao tráfego, em cerca de 30 minutos para película úmida

com espessura igual a 0,6mm.

e) A tinta deve manter integralmente a sua coesão e cor, após sua aplicação.

A aceitação dos serviços é necessário que sejam atendidas as seguintes condições:

o acabamento seja julgado satisfatório; os serviços estejam em perfeitas condições de

conservação e funcionamento; o alinhamento apresente-se satisfatório em termos de

continuidade e direção.

Aceitação dos Serviços: a fiscalização procederá à inspeção visual e solicitará ensaios

da obra de pavimentação.

eONTRC>LE DE QUALiDADE DOS SERViçOS

A responsabilidade civi' e profissional pela qualidade, solidez e segurança dos serviços é da

CONTRATADA. Todos os equipamentos utilizados nos serviços, antes do início da

execução das obras, deverão estar em perfeitas condições de uso, para o início dos

serviços.

No caso de rejeição dos serviços de um segmento por desempenho insatisfatório quanto à

qualidade dos serviços, a solução será remover o material empregado e refazer os serviços.

LIiV]PEZA DA OBRA

A CONTRATADA deverá retirar todos os entulhos de obra durante e após a

conclusão. A obra deve ser entregue completamente limpa, isenta de sujeira de qualquer

natureza (lixo, detritos de obra, etc.).

RG
-Civit
16349/D

!

Cruzeiro do Iguaçu-Pr, 09 de janeiro de 2023.
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PREi:EiTURA MUNiaPAL DE CRuzEiRO DO iGUAÇU PR.

Senhor (a),

Da: Secretaria Munic. De Planejamento e Finanças
Ao: Departamento de Contabilidade
Senhor (a),

Solicito informar disponibilidade de dotação orçamentária para execução de pavimentação asfáltica em
CBUQ

Cruzeiro do Iguaçu, 20 de janeiro de 2023.

/IÜ,Yy Y,r $a.„,„,
/rackelÍne Martha Correia Schneider
'Secretária Munic. De Planejamento e Finanças.

GaLÉ

Do: Departamento de Contabilidade
Ao: Prefeito Municipal

Senhor Prefeito,

Existe disponibilidade orçamentária na seguinte dotação:

005 Departamento de Habitação e Urbanismo
002 Departamento de Urbanismo
15.451 .0006.1014 Pavimentação e Obras Públicas
44.90.51.00.00 Obras e Instalações.

Em: 3.2/a/2023

ttabllidademtB 8i

formalidades legais. Encaminha
Jurídicaa Ás.

123.Em

Autorizo. cumpridas as

A&@)NIO GELHEN– Prefeito()
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Municipio de Cruzeiro do Iguaçu

Solicitação 17/2023

Solicitação
Núrrerv

17

códg)

588-6
Local

3001
Órgão

03 SBCREIARIA DEAn\dINISTPA(Ao
Forma de pagamento
Descrição

30 DIAS APOS A EMISSÃO DA NOTA FISCAL
Entrega
LOMI

30 DIAS APOS AHVI}SSÃO DA NOTA FISGql

Página 1

30/01/2023
Processo Gerado
NürMO

33/2023

bpa

Aquisição de iViaieriai
Enilicb em QuantidaIe de itens

1

N«re

GELCBqOIR LHRAS DA SILVA

GABiNErE DO SECRErARiO

Hpo

Depósito bancário

Prazo

4 Mbses

mriéãl
O objeto do presente termo é uma TOMADA DE PREÇO para contratação de empresa especializada para
execução de 4.202 ,00m2 de pavimentação asfáltica com CBUQ nas ruas do municIpio, conforme planilha
de ezecuçào e cronograma financeiro .

Justificativa:

O objeto do presente termo visa à execução de obra de 4.202,00m2 de pavimentação a$fáltica com CBUQ
nas ruas do município, conforme planilha de execução e cronograma financeiro, no valor máximo de R$

517 + 838 , 57 (Quinhentos e dezessete mil, oitocentos e trinta e oito reais e cinquenta e sete
centavos ) .

Fé70 §ã

Código Nome
046253 O objeto do presente termo é uma TOMADA DE PREÇO para contratação de e

O objeto do pm$Bnte termo é uma TOMADA DE PREÇO para contratação de empresa
especializada para execução de 4.202.00m2 de pavimentação asfáltba com CBUQ nas ruas oc
municipio. conforme planilha de execução e cronograma financeiro.

UnIdade

1\/1:

Quantidade

l .oo

Unitário

517.838,57

Valor
Sl 7.838.57

TOTAL 517.838.57

Enitido pcr: SIRLEI DA ROCHA na \ash: 3531 h 3Q,rola023 i i :30:43
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Tornada de Preços N'’ 002/2023

Tipo de Licitação: Menor preço – global
Entidade Promotora: Prefeitura Municipal de Cruzeiro do Iguaçu
Instaurada pelo Prefeito Municipal: LEONIR ANTÔNIO GELHEN
Presidente: MARCELO JUNIOR FERREIRA SOARES

iNTRODUÇÃO

01. OBJETO

O objeto do presente termo é uma TOMADA DE PREÇO para contratação
de empresa especializada para execução de 4.202,00m2 de pavimentação asfáltica com
CBUQ nas ruas do município, conforme planilha de execução e cronograma finaneiro.

02. iNSTÀURADOR, SUPORTE LEGAL e REGIME DE CONTRATAÇÃO.

O município de Cruzeiro do Iguaçu, ora denominado licitador, torna público que às 09:00
horas do dia 16 de fevereiro 2023, na rua Treze de Maio n' 906 em Cruzeiro do Iguaçu,
Paraná, Brasil, a Comissão de Licitação, integrada por membros indicados pelo órgão
instaurador da licitação, através de documento hábil, receberá as propostas para
execução da(s) obra(s) objeto da Tomada de Preços n'002 - 2023. Esta licitação, sob
regime de empreitada por preço global, do tipo menor preço, será regida pela
Constituição do Estado do Paraná Artigo 27, Lei Complementar 123, de 14 de dezembro
de 2006; Lei nc) 8.666, de 21 de junho de 1993, e suas alterações posteriores, pelas
disposições deste Edital e pelo modelo de Contrato em anexo.

03. INFORMAÇÕES, ESCLARECIMENTOS Ê ALTERAÇÃO DO EDITAL

03.1 Informações e esclarecimentos relativos ao edital, seus modelos, adendos e
anexos poderão ser solicitados, por escrito, à Comissão de Licitação, até 05 (cinco) dias
úteis antes da data limite para o recebimento das propostas (envelopes n' 1 e n' 2),
sendo que as respostas serão enviadas por escrito a todas as proponentes, até 02 (dois)
dias úteis antes do recebimento das propostas, sem identificar a proponente que deu
origem à consulta.
03.2 A qualquer tempo, antes da data limite para o recebimento das propostas
(envelopes n' 1 e n' 2), o licitador poderá, por sua própria iniciativa ou como
conseqüência de algum esclarecimento solicitado por uma possível proponente, alterar
os termos do Edital, mediante a emissão de um adendo.
03.3 Nos casos em que a alteração do Edital importe em modificação das propostas, o

licitador prorrogará o prazo de entrega das mesmas.

04. OBJETO, REGIME DE EXECUÇÃO, TIPO, PRAZO DE EXECUÇÃO, CAPITAL
SOCIAL, GARANTIA DE MANUTENÇÃO DA PROPOSTA, CAPACIDADE DE
EXECUÇÃO.

04.1 A presente licitação tem por objeto a execução, sob regirne de empreitada por
preço global, tipo menor preço, da(s) seguinte(s) obra(s):

O objeto do presente terrno é uma TOMADA DE PREÇO para contratação
de empresa especializada para execução de 4.202,OOm2 de pavimentação asfáltica com
CBUQ nas ruas do município, conforme planilha de execução e cronograma financeiro.
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Colocação de placas de comunicação visual;
Prazo de execução: conforme cronograma;
Capital Social Mínimo: R$ 51.783,85 (Cinquenta e um mil setecentos e oitenta e três
reais e oitenta e cinco centavos);
Garantia de hPanutenção de Proposta: R$ 5.178,38 (Cinco mil cento e setenta e oito mil
e trinta e oito centavos);
Preço máximo: R$ 517.8:B,57 (Quinhentos e dezessete mil, oitocentos e trinta e oito
reais e cinquenta e sete centavos).
A obra deverá ser executada em conformidade com o projeto, especificações técnicas,
memoriais e demais documentos:
04.2 Entende-se por obra semelhante a que apresenta complexidade tecnológica e
operacional aos serviços previstos no objeto deste edital equivalente ou superior.
04.3 O prazo de execução da(s) obra(s) será contado a partir do 10' (décimo) dia da
data da assinatura do Contrato.

05. ÍNDieE§ FiNANCEiROS

A proponente deverá comprovar por meio do modelo n' 05 em anexo, sua capacidade
financeira mediante a apresentação dos índices de liquidez geral (LG), liquidez corrente
(LC) e endividamento (E), cujos valores limites são os a seguir estabelecidos:
(LG)
(valor mínimo) 1,10
(LC)
(valor mínimo) 1,10
(E)
(valor máximo) 0,50

06. RECURSOS FINANCEIROS.

Das despesas com a contratação da empresa para a execução do objeto deste Edital,
serão pagos com recursos da dotação orçamentária:
005 Departamento de Habitação e Urbanismo
002 Departamento de Urbanismo
15.451.0006.1014 Pavimentação e Obras Públicas
44.90.51.00.00 Obras e Instalações.

07. PASTA TÉCNICA e ELEMENTOS INSTRUTORES.

07.1 A Pasta Técnica comi o inteiro teor do edItal e seus respectivos moaelos,
adendos e anexos poderá ser examinada no endereço mencionado no item 02 em
horário comercial. O licitador não assume responsabilidade com a proposta da
proponente que não recebeu estes modelos e anexos diretamente do licitador. Neste
caso, não serão aceitos protestos ou reclamações de empresas em relação a tais
documentos, principalmente no que concerne ao item 03.2.
07.2 São parte integrante deste edital os seguintes elementos instrutores, bem como
quaisquer adendos posteriores emitidos de acordo com o item 03.2:
n carta-credencial (Modelo n'’ 01);
ttdeclaração de recebimento de documentos (Modelo 02);
[]declaração de visita (Modelo n'’ 03);
[]declaração de responsabilidade técnica (Modelo n'' 04);
a capacidade financeira (Modelo n') 05);
.E]declaração de sujeiçãó ao edital e inexistência de fato ou fatos supervenientes
impeditivos da habilitação (Modelo nc’ 06);
D carta-proposta de preços (Modelo n'’ 07);
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O planilha de serviços (Modelo nn 08);
[] cronograma físico-financeiro (Modelo n') 09);
[] declaração de compromisso de utilização de produtos e subprodutos de madeira de
origem exótica ou de origem nativa de procedência legal (Modelo n'’ 10);
[] declaração de fornecimento de produtos e subprodutos de madeira de origem exótica
ou de origem nativa de procedência legal (Modelo n'> 1 1);
[] declaração de que a proponente enquadra-se como pequena ou micro empresa para
os fins da Lei Complementar 123/06 (Modelo nc’ 12);
[] declaração, sob penas da lei, que não mantém em seu quadro de pessoal menores
de 18 (dezoito) anos em horário noturno de trabalho ou em serviços perigosos ou
insalubres, não mantendo ainda, em qualquer trabalho, menores de 16 (dezesseis)
anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos (Modelo n'’ 13);
[] modelo de Contrato de Empreitada(Modelo nc) 14);
O modelo de relação mínima de veículos e máquinas a serem disponibilizados(Modelo
n'’ 15)
a elementos gráficos ( plantas e documentos gráficos ) (Anexo II);
[]especificações técnicas e memoriais (Anexo III);

08. CONDiÇÕES DE PARTICIPAÇÃO

08.1 Poderão participar da presente licitação:
1) Empresa do ramo cadastrada, nas condições exigidas pela Lei nc) 8.666, de 21 de
junho de 1993 e suas alterações, com certificado de cadastro emitido pela administração
municipal em vigência na data limite estabelecida para o recebimento das propostas
(envelopes n'’ 1 e n'’ 2), ou;
2) Empresa do ramo cadastrada, nas condições exigidas pela Lei nc) 8.666, de 21 de
junho de 1993 e suas alterações, com certificado de cadastro em vigência na data 1 mite
estabelecida Dara o recebimento das propostas (envelopes n' 1 e n' 2), ou;
3) Empresas que preencham as condições exigidas para o cadastramento nos termos
do art.22, S 2'’ da Lei nc’ 8.666/93.

08.2 Está inrpedido(a) de participar da licitação:
1 ) o autor do projeto básico ou executivo da obra;
2) empresa ou consórcio de empresas responsável pela elaboração do projeto básico
ou executivo da obra, ou da qual o autor do projeto seja dirigente, gerente, acionista ou
detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital com direito a voto, controlador,
responsável técnico ou subcontratado;
3) empresa expressamente declarada inidônea por qualquer órgão da administração
direta ou indireta federal, estadual ou municipal, ou que tenha suspenso seu direito de
licitar ou impedida de contratar com o licitador.
4) servidor ou dirigente vinculado ao licitador;
5) consórcio de empresas.
08.3 Empresa que faz parte de um mesmo grupo econômico ou financeiro pode
apresentar somente uma única proposta, sob pena de rejeição de todas.

09. APRESENTAÇÃO E ENTREGA DAS PROPOSTAS

09.1 A proponente arcará com todos os custos relativos à elaboração e submissão de
sua proposta O licitador não será responsável direta ou indiretamente por nenhum
desses custos, independentemente do desenvolvimento do processo licitatório.
09.2 A proponente deverá entregar à Comissão de Licitação no local, data e hora fixados
neste edital, os envelopes:
a) ENVELOPE N' 1 - HABILITAÇÃo PRELIMINAR;
b) ENVELOPE N' 2 - PROPOSTA DE PREÇOS.
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Os envelopes deverão ser entregues fechados e inviolados, contendo em sua parte
externa e frorlaI os dizeres:

RAZÃO SOCIAL
TOMADA DE PREÇOS N' 002/2023
ENVELOPE N' 1 – HABILITAÇÃO PRELIMINAR

DATA: / /2023

RAZÃO SOC AL
TOMADA DE PREÇOS NO 002/2023
ENVELOPE NO 2 – PROPOSTA DE PREÇOS
DATA: / /2023

09.3 os envelopes n'01 e n'02 poderão ser entregue diretamente pela proponente à
Comissão de Licitação ou enviada pelo correio ou outro serviço de entrega. Entretanto,
a Comissão de Licitação não será responsável por qualquer perda dos envelopes n'01
e n'02 enviados pelo correio ou outro serviço de entrega, ou pelo atraso na entrega da
rriesrria
09.4 A proposta, os demais documentos, bem como toda a correspondência trocada
entre a proponente e o licitadordeverão ser escritos em língua portuguesa. Documentos
de apoio, como ilustrações, catálogos, folhetos e outros similares, podem ser versados
em outro idioma desde que acompanhados de tradução (por tradutor juramentado) para
o idioma português.
09.5 No horário estabeluido neste edital e aberto o primeiro envelope, nenhuma
outra(s) proposta(s) (envelopes n'01 e n'02) será(ão) recebida(s).

10. HABILITAÇÃO PREL MINAR - ENVELOPE N'’ 1

10.1 Os dOCLmentos necessários à habilitação poderão ser apresentados emoriginal,
cópia autenticada (em tabelião de notas ou pela Comissão de Licitação na sessão
de recebim«Ito das propostas em confronto com o original), ou publicação em
órgão de imprensa e deverão estar com prazo de validade em vigor. Quando o prazo de
validade não estiver expresso no documento, o mesmo será aceito desde que a data de
emissão não seja anterior a 60(sessenta) dias da data limite para o recebimento das
propostas, e>neto para o documento referente aos itens 10.2, 1 “e”, “f’, “g”, 3 “e”, “h”, 4
“b” e “c”. As folhas deverão, preferencialmente, estar numeradas em ordem
crescente e rubricadas pela proponente.
10.2 Deverão estar inserido no envelope nc) 01 :
1 ) Quanto à Habilitação Jurídica:
a) certificado de cadastro em vigência, conforme item 08.1 ;

b) declaração, sob penas da lei, que não mantém em seu quadro de pessoal menores
em horário noturno de trabalho ou em serviços perigosos ou insalubres, não mantendo
ainda, emqualquer trabalho, menores de 16 (dezesseis) anos, salvo na condição de
aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos (Lei 10.097/00) (Modelo n') 13).
c) declaração de compromisso de utilização de produtos e subprodutos de madeira de
origem exótica, ou de origem nativa de procedência legal, (Modelo n'> 10).
d) declaração de que a proponente enquadra-se como pequena ou micro empresa para

os fins da Lei Complementar 123/06 (Modelo nc’ 12), quando for o caso.
e) prova de inscrição da proponente no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica do
Ministério daFazenda (CNPJ).
f) registro comercial, RG e CPF no caso de empresário individual.
g) ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, inclusive a última alteração
contratuall devidamente registrada, em se tratando de sociedades empresariais, no
caso de sociedades por ações acompanhado de documento de eleição dos seus
administradores.
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OBS: os documentos podem ser substituídos por certidão simplificada da Junta
Comercial, desde que constem os nomes dos representantes legais do licitante e o ramo
de atividade, com data de expedição não superior a 06 (seis) meses.
2) Quanto à Regularidade Fiscal e Trabalhista:
a) prova de regularidade com as fazendas:
- federal mediante a apresentação de certidão conjunta negativa de débitos relativos a
tributos federais e dívida ativa da União;
- estadual mediante a apresentação de certidão de regularidade fiscal e a certidão
negativa dedívida ativa de tributos estaduais emitida pela respectiva Secretaria de
Estado da Fazenda do Estado da sede da empresa;
- municipal mediante a apresentação de certidão negativa emitida pela respectiva
Secretariade Fazenda da sede da empresa;
OBS.: No caso em que a certidão negativa de débito de tributos/regularidade fiscal e a

certidão negativa de dívida ativa forem unificadas, este documento único poderá ser
apresentado;
b) prova de situação regular perante o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS
(CRS); ou conjunta negativa de débitos relativos a tributos federais e dívida ativa da
União abrangente aos tributos previdenciários.
c) prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho- Certidão
Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT (Lei n'’ 12.440/2021);
OBS: No caso da proponente pretender executar o contrato através de filial,
deverão ser apresentados todos os documentos acima, tanto da matriz quanto da
filial
3) Quanto à Qualificação Técnica:

a) Certidão negativa de Falência expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica
ou negativa de execução patrimonial expedida no domicílio da pessoa física, dentro do
prazo de validade;

b) prova de registro no Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia –
CREA/Conselho de Arquitetura e Urbanismo – CAU;

c) declaração de reeebimento de documentos (Modelo n'’ 02);

d) declaração de visita (Modelo n'’ 03), expedido pelo licitador. A proponente, através de
representante devidamente habilitado junto ao CREA/ CAU ou demais conselhos
técnicos aptos a realizar o serviço, quando da visita ao local da obra deve obter, por sua
exclusiva responsabilidade, toda a informação necessária para o preparo de sua
proposta. Se a empresa interessada não achar necessário fazer a visita técnica, a
mesma deverá apresentar a Declaração Formal de Dispensa (conforme modelo em
anexo), responsabilizando-se o contratado pela ocorrência de eventuais prejuízos em
virtude da sua omissão na verificação do local de instalação e execução da obra.

e) Atestado de Capacidade Técnica-Profissional fornecido por pessoa jurídica de direito
público ou privado, (que não a própria licitante-empresa) de acordo com o inciso I1, 51c)

do Art. 30 da Lei nc’ 8.666/93, de haver o(s) profissional(is) técnico(s) executado obra(s)
de característica(s) semelhante/similar ou superior ao objeto licitádo. Será admitido o
somatório de atestados técnico profissionais.

f) declaração de responsabilidade técnica, indicando o responsável técnico
execução da obra (Modelo n'’ 04) até o seu recebimento definitivo pelo licitador,

pela

g) O Atestado de Capacidade Técnico-Profissional deverá estar acompanhado da
respectiva Certidão de Acervo Técnico – CAT, emitido pela entidade de classe, da
reglao onde os serviços foram executados, comprovando a existência de Anotação de
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Responsabilidade Técnica - ART ou de Registro de Responsabilidade Técnica - RRT
pelo serviço constante no Atestado de Capacidade Técnico-Profissional apresentado,
Profissional este que será oCa) responsável técnico(a) da obra. A ART - Anotação de
Responsabilidade Técnica ou documento equivalente, por si só, não será aceita como
acervo técnico profissional, pois não se caracteriza como um documento que comprove
a execução de uma obra ou serviço.

h) comprovação de vínculo, através de registro em carteira e ficha de registro ou
contrato de prestação de serviços, entre o responsável técnico pela execução da obra
e a proponente. Para dirigente ou sócio de empresa, tal comprovação poderá ser feita
através da cópia da ata da assembléia de sua investidura no cargo ou contrato social.

i) deciaraçãc de responsabilidade técnica, indicando o responsável técnico pela
execução da obra (Modelo em anexo) até o seu recebimento definitivo pelo licitador,

j) a declaração, acima exigida, deverá(ao) ser acompanhada de “Certificado de Acervo
Técnico Profissional- CAT” do responsável(eis) técnico(s) indicado, emitido(s) pelo
Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura - CREA/ Conselho de Arquitetura e
Urbanismo – CAU ou demais conselhos técnicos aptos a realizar o serviço, de execução
de, no mínimo, uma obra de semelhante complexidade tecrológica e operacional
equivalente ou superior à solicitada no item 04.2

i) relação de disponibilidade de veículos, máquinas e equipamentos a serem
disponibilizados para a execução da(s) obra(s), conforme Anexo I, caso não conste a
relação mínirüa neste anexo a proponente deverá apresentar sua relação de veículos,
máquinas e aluipamentos conforme análise do projeto, constando o nome, número do
RG, assinatu-a do responsável legal e nome, número do registro no CREA/ CAU e
assinatura do responsável técnico indicado, com declaração expressa de sua
disponibilidade durante a execução, sob pena de inabilitação (Modelo nc’ 15);

j) comprovação de vínculo, através de registro em carteira e ficha de registro ou contrato
de prestação de serviços, entre o responsável técnico pela execução da obra e a
proponente. Para dirigente ou sócio de empresa, tal comprovação poderá ser feita
através da cópia da ata da assembléia de sua investidura no cargo ou contrato social.;

4) Quanto à Qualificação Econômica Financeira:
a) prova de capacidade financeira conforme Modelo n'’05, apresentando as
demonstrações contábeis do último exercício social. Deverão ser apresentados os
índices de:

-liquidez geral (LG); liqu-dez corrente (LC); endividamento (E), tais índices serão
calculados como se segue:
LG = (AC + RLP) / (PC + ELP)
LC = (AC / PC)
E = (PC + ELD) / (AC + RLP+ AP)
onde :

AC - ativo ciculante PC - passivo circulante AP - ativo
perrnanente
RLP - realizável a longo prazo ELP - exigível a longo prazo
Os índices deverão ser apresentados com 2 (duas) casas decimais, desprezando-se as
demais, obedecendo-se os limites previstos no item 05;
b) demonstrações financeiras do último exercício social (balanço patrimonial anual com
demonstrações contábeis de resultados), já exigível. O balanço patrimonial anual com
as demonstrações contábeis, devidamente assinado por contabilista registrado no
Conselho Regional de Contabilidade e o representante legal da empresa, deverá vir
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acompanhado dos termos de abertura e de encerramento do Livro Diário, devidamente
registrados e assinados. O balanço das sociedades anônimas ou por ações deverá
serapresentado em publicaçãono Diário Oficial. O(s) mesmo(s) deverá(ão) ser
assinado(s) por contabilista registrado no Conselho Regional de Contabilidade.
c) comprovação do capital social, integralizado e registrado na forma da lei, de valor
igual ou superior ao estabelecido no item 04.1, para proponente brasileira ou valor
equivalente na moeda do país de origem para empresa estrangeira, considerada para
a conversão a taxa de câmbio, tipo comercial, para venda estabelecida pelo Banco
Central em vigor 30 (trinta) dias10 anteriores à data limite estabelecida para o
recebimento das proposta (envelopes n'01 e n'02) pela Comissão;
OBS:o valor do capital social poderá ser atualizado pela proponente, para a data limite
estabelecida para o recebimento das propostas(envelopes n'1 e n' 2), através de
índices oficiais específicos para o caso;
d) Declaração de que concorda com todas as condições estabelecidas no presente
edital e documentos pertinentes, bem como, de inexistência de fatos supervenientes
impeditivos da habilitação (Modelo n') 06), em anexo.
e) Recibo ou guia de depósito comprovando o recolhimento na tesouraria do licitador,
da garantia de manutenção da proposta, conforme item 04.1.
10.3 É vedada, sob pena de inabilitação, a indicação de um mesmo responsável técnico
ou utilização de seu acervo técnico por mais de urna proponente.

11.PROPOSTA DE PREÇOS - ENVELOPE NO 2

11.1 Deverá ser apresentado um envelope n'2, devidamente fechado e inviolado,
contendo os documentos abaixo relacionados, em uma via original. As folhas deverão
ser, preferivelmente, numeradas em ordem crescente e rubricadas por elemento
credenciado da proponente.
1) Carta-proposta de Preços (Modelo n'J 07), datilografada ou impressa sem rasura e
entrelinhas. Cada proponente deverá apresentar somente uma única carta-proposta de
preços que deverá conter:
a) razão social, CPNJ, endereço, telefone, “fac-simile”, e-mail, etc;
b) data
c) preço global do objeto ern moeda brasileira corrente. grafado em algarismos e por
extenso
d) prazo de execução do objeto em dias;
e) prazo de validade da proposta (mínimo de 60 dias), contados a partir da data limite
estabelecida para o recebimento das propostas (envelopes n'1 e n'2) pela Comissão
de Licitação;
O nome do titular ou do representante legalmente constituído com respectiva assinatura.
OBS: Em casos excepcionais, previamente à expiração do prazo original de validade da
proposta, o licitador poderá solicitar às proponentes uma prorrogação específica no
prazo de validade. A solicitação e as respostas deverão ser formuladas por escrito. No
caso da proponente recusar-se a estender o prazo de validade da proposta, sua
proposta será rejeitada.
Caso a proponente concorde com a dilação do prazo solicitado, não será permitido
modificar a respectiva proposta, nem ser motivo para argüir futuramente qualquer
alteração de preços.
2) Planilha de Serviços, datilografada ou impressa sem rasura e entrelinhas, e deverá
ser preenchida conforme Modelo nc> 08. O licitante deverá apresentar a planilha
obrigatoriamente contendo as quantidades e a descrição completa de todos os itens na
forma constante na planilha de serviços, sob pena de desclassificação.
3) Cronograma Físico-Financeiro (Modelo n[] 09), devidamente preenchido1 com o
respectivo equilíbrio físico-financeiro constando o nome1 número do registro no CREA e
assinatura do responsável técnico indicado e o nome, número do RG e assinatura do
responsável legal pela empresa.
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12. DISPOSI(,1)ES REFERENTES À PROPOSTA DE PFEÇOS

12.1 A apresentação da proposta de preços na licitação será considerada como
evidência de que a proponente examinou completamente os projetos, as especificações
e demais documentos, que os comparou entre si, que obteve as informações
necessárias sobre qualquer ponto duvidoso e que os documentos dalicitação Ihe
permitiram preparar uma proposta de preços completa e satisfatória.
12.2 Os serviços deverão ser relacionados na planilha de Serviços (Modelo n' 08), na
coluna “DISCRIMINAÇÃO DOS SERVI(,,OS”.
12.3 As quantidades deverão ser relacionadas na Planilha de Serviços (Modelo n' 08),
na coluna “QUANTIDADES”.
12.4 Os preços unitários propostos deverão ser relacionados na Planilha de Serviços
(Modelo n' 08), na coluna “PREÇO UNITÁRIO”, e deverão ser apresentados para cada
serviço, de conformidade com o projeto, as especificações e as demais peças fornecidas
pelo licitador.
12.5 Deverão estar incluídos nos preços unitários: materais, equipamentos, aparelhos,
ferramentas, instrumentos, materiais de consumo. mão-de-obra, dissídios coletivos,
seguros erngeral, encargos de legislação social, trabalhista, previdenciária, infortúnio do
trabalho, hospedagem, locomoções, tributos, administração, lucro e quaisquer outras
despesas necessárias não especificadas neste Edital, mas julgadas essenciais à
execução da obra.
12.6 Os preços parciais deverão ser relacionados na Planilha de Serviços (Modelo n'’
08), na coluna “PREÇO PARCIAL” e será obtido pela multiplicação da quantidade pelo
preço unitário.
12.7 Os preços subtotais deverão ser relacionados na Planilha de Serviços (Modelo n'’
08) na coluna “PREÇO SUBTOTAL” e serão a soma dos preços parciais de cada grande
item da planilha de serviços.
12.8 O preço total deverá ser relacionado na Planilha de Serviços (Modelo n' 08) na
coluna “PREÇO TOTAL” e será a soma dos preços subtotais de cada grande item da
planilha de serviços.
12.9 Fica entendido que os projetos, as peças gráficas, as especificações técnicas,
memoriais e todos os documentos são complementares entre si, de modo que qualquer
detalhe, que se mencione em um e se omita em outro será considerado especificado e
válido

13. RECEPÇÃO E ABERTURA DAS PROPOSTAS

13.1 No local, dia e hora fixados neste edital, a Comissão de Licitação receberá os
envelopes n' 1 e n' 2, fechados e inviolados, de cada proponente. Rubrit,ará,
juntamente com os representantes que assim o desejarem, os envelopes n'' 2 que
contém as propostas de preços e procederá à abertura dos envelopes nc) 1 que contém
a documentação de habilitação que será submetida ao exame da Comissão de Licitação
e das proponentes interessadas.
13.2 Juntamente com o recebimento dos envelopes n'’ 1 e n'’ 2 o representante da
proponente, se não for membro integrante da diretoria e querendo participar ativamente
(com poderes legais para representar a proponente) da sessão, deverá apresentar à
Comissão de Licitação a credencial (Modelo n'’ 01) com firma reconhecida1 ou através
de procuração passada em cartório. A credencial é documento avulso e não deve
estar inserida em nenhum dos envelopes.
13.3 Uma mesma pessoa não poderá representar mais de uma proponente.
13.4 Em nenhuma hipótese será concedido prazo para apresentação ou substituição de
documentos exigidos e não inseridos nos envelopes n'’ 1 e n' 2, ressalvados os erros
e omissões sanáveis. No entanto, é facultado àComissão de Liçitaçãorealizar
diligências destinadas a esclarecer a instrução do processo licitatório em quálquer fase
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da licitação, solicitar informações ou esclarecimentos complementares que julgar
necessários, bem como, solicitar o original de documento da proponente, devendo a
mesma apresentá-lo num prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas, a partir do
recebimento da solicitação.
13.5 Após a rubrica dos documentos, a Comissão de Licitação oportunizará aos
representantn presentes a possibilidade de analisar a documentação de habilitação
dos demais proponentes, que poderão impugnar, por escrito, algum documento
apresentado em desacordo com o edital. Não havendo manifestação por parte dos
proponentes a Comissão encerrará a sessão informando que o resultado do julgamento
da habilitação será encaminhado aos interessados pelos meios usuais de comunicação
(edital, “fac-simile’', publicação na imprensa oficial).
13.6 Será lavrada ata circunstanciada da reunião, que registrará as impugnações,
observações e demais ocorrências, e será assinada pela Comissão de Licitação e pelas
proponentes presentes que assim o desejarem.
13.7Será inabilitada a proponente que deixar de apresentar qualquer documento
exigido, exceto o do item 13.2, desde que a informação que nele deveria estar contida,
certificada ou atestada não puder ser suprida por outro documento apresentado ou
estar disponível em site oficial. Não serão aceitos protocolos em substituição a
documentos.
13.8 A ausência de assinatura em documento emitido pela proponente poderá ser
suprida se o representante estiver presente na sessão e possuir poderes para ratificar
o ato, devendo tal fato ser registrado em ata.
13.9 Serão aceitas as certidões em original, cópia autentlcada ou obtidas pela Internet,
dentro do prazo de validade, sujeitando-as às verificações caso necessário. No caso de
divergência entre os dados constantes da certidão apresentada e os dados constantes
da verificação, prevalecerá esta.
13.10 Se todas as proponentes forem inabilitadas a Corrrissãode Licitação poderá fixar
o prazo de 8 (oito) dias úteis para apresentação de nova documentação.
13.11 A partir da divulgação do resultado do julgamento as proponentes terão o prazo
de 05 (cinco) dias úteis para interposição de recurso, se assim o desejarem,
observando-se o disposto no Artigo n'’ 109 da Lei Federal no 8.666/93 e suas alterações.
Não havendo recursos, ou definitivamente julgados, a Comissão comunicará às
proponentes a data da sessão de abertura dos envelopes nc’ 2, através dos meios
usuais de comunicação (edital, “fac-simile”, publicação na imprensa oficial).
13.12 Caso a Comissão de Licitação conclua o exame dos documentos de habilitação
na própria sessão, anunciará o respectivo resultado. Se todas as participantes
renunciarem ao prazo para interposição de recurso, quanto à fase de habilitação
preliminar, mediante manifestação expressa a constar na respectiva ata que deverá ser
assinada por todas as proponentes, a Comissão de Licitação devolverá, mediante recibo
ou protocolo, às proponentes inabilitadas os respectivos envelopes n') 2 e procederá à

abertura dos envelopes n' 2 das proponentes habilitadas.

14. ABERTURA DO ENVELOPE NO 2 - PROPOSTA DE PREÇOS

14.1 Na data fixada para a reunião de abertura dos ervelopes nc) 2, a Comissão de
Licitação devolverá à proponente não habilitada o respectivo envelope nc> 2, fechado e
inviolado. Caso a proponente não habilitada não se fizer representar neste ato o
envelope n') 2 será devolvido, através dos meios convencionais, após a homologação
da licitação.
14.2 A Comissão de Licitação procederá à abertura doservelopes nc> 2 das proponentes
habilitadas, examinará a documentação apresentada, lendo em voz alta o nome da
proponente, o objeto, o preço global, o prazo de execução e o prazo de validade de
cada proposta que serão rubricadas pela Comissão de Licitação e pelos representantes
das proponentes presentes que assim o desejarem.
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14.3 Da reunião de abertura dos envelopes nc) 2 será lavrada ata circunstanciada que
será assinada pela Comissão de Licitação e representantes das empresas proponentes
presentes
14.40 critério a ser utilizado no julgamento das propostas será o menor preço global
analisado, desde que cumprido o exigido no edital. A Comissão de Licitação poderá
relevar, numa proposta, qualquer informalidade, não harmonização ou irregularidade de
natureza secundária, formal que não constitua um desvio significativo, desde que não
prejudique ou afete a classificação relativa de qualquer outra proponente.
14,5 A ausência de assinatura na proposta, planilha ou cronogramafísico-financeiro
poderá ser suprida se o representante estiver presente na sessão e possuir poderes
para ratificar o ato, devendo tal fato ser registrado em ata.
14.6A Comissão de Licitação fará a conferência da proposta de preços, planilha de
serviços e cronograma físico-financeiro. Constatado erro aritmético ou de anotação no
preenchimento serão efetuadas as devidas correções.
14.7 No caso de haver divergência entre o preço grafado em algarismos e o grafado por
extenso, prevalecerá o último a menos que, na opinião da Comissão de Licitação, exista
um erro grosseiro e óbvio, ou ainda, na omissão de um desses valores (algarismo ou
extenso) a proposta será válida desde que não haja dúvidas sobre o preço apresentado.
14.08 Se existir diferença entre a quantidade proposta e a exigida no edital, prevalecerá
esta
14.09 Se existir erro aritmético na multiplicação da quantidade pelo preço unitário, o
preço unitário prevalecerá a menos que, na opinião da Comissão de Licitação, exista
um erro grosseiro e óbvio no preço unitário. Neste caso, o preço parcial cotado
prevalecerá e o preço unitário será corrigido.
14.10 Nos casos em que houver diferença entreo preço global indicado na planilha de
serviços e o preço global analisado prevalecerá este.
14.11 Se o valor de um grande item (item 04.3) ultrapassar o percentual máximo
admissível estabelecido, a diferença entre o valor proposto pela proponente e o máximo
admissível será remanejado para a última parcela do cronograma físico-financeiro.
14.12A Comissão de Licitação fará a conferência do cronograma físico-financeiro e
procederá a correção se constatado erro, desequilíbrio físico-financeiro e/ou a
necessidade de ajuste face o contido no item 04.3. A simples correção de erro,
desequilíbrio físico-financeiro e/ou de ajuste não acarretará a desclassificação da
rnesrria
14.13 O cronograma físico-financeiro corrigido deverá ser aceito expressamente pela
proponente. Caso a proponente rejeite a correção, a sua proposta será desclassificada.
14.14 Será desclassificada a proposta:
a) elaborada em desacordo com o presente edital;
b) cujo valor global analisado for superior ao estabelecido no item 04.1 ;

c) que proponha qualquer oferta de vantagens não previstas no edital;
d) que apresentar preços ou vantagens baseadas nas ofertas das demais proponentes;
e) que apresente preços unitários simbólicos, irrisóüos ou de valor zero;
f)que não aceite correção do cronograma físico-financeiro;
g) que venha a ser considerada inexeqüível pela Comissão de Licitação, após
procedimento para apurar a viabilidade técnica e econômica do preço global proposto,
quando for razoável concluir que a proponentenão é capaz de executar o Contrato ao
preço de sua oferta.
14.15 Consideram-se inexeqüíveisaspropostas cujos preços globais analisados sejam
inferiores a 70% (setenta por cento) do menor dos seguintes valores:
a) média aritmética dos preços globais analisados, das propostas superiores a 50%
(cinqüenta por cento) do preço orçado pelo licitador, ou
b) preço global orçado pelo licitador.
14.16 A proponente deverá estar apta, quando solicitada 3ela Comissão de Licitação, a
apresentar uma detalhada composição de preços unitários que demonstrem a
viabilidade técnica e econômica do preço global proposto 3ara a obra. A composição de
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preço deverá ser entregue por escrito ao presidente da Comissão de Licitação, no prazo
a ser fixado pela mesma, após o recebimento da solicitação. A não apresentação da
composição detalhada dos preços unitários será considerada corno prova da
inexeqüibilidade da proposta de preço.
14.17 Da proponente vencedora, cujo preço global analisado for inferior a 80% (oitenta
por cento) do menor preço a que se referem as alíneas “a” e “b” do item 14.15, será
exigida, para assinatura do contrato, prestação de garantia adicional igual à diferença
entre o valor resultante do item 14.15 e o preço global analisado.
14.18. Se todas as propostas de preços forem desclassificadas, a Comissão de
Licitação poderá fixar o prazo de 8 (oito) dias úteis para apresentação de nova proposta
de preços
14.19 Ocorrendo empate no preço global analisado entre duas ou mais propostas de
preços, a Comissão de Licitação procederá ao sorteio em sessão pública, para se
conhecer a ordem de classificação, desde que não ocorra o disposto no item 15.
14.20 A classificação das propostas será comunicada às proponentes através dos meios
usuais de comunicação (edital, "fac-simile" e publicação na imprensa oficial). A partir da
divulgação do resultado do julgamento as proponentes terão o prazo de 05 (cinco) dias
úteis para interposição de recurso, se assim o desejarem,observando-se o disposto no
Artigo nc) 109 da Lei Federal n'’ 8.666/93 e suas alterações.
14.21 Não havendo recursos, ou definitivamente julgados, será declarado o vencedor.

15. DA COMPROVAÇÃO DA REGULARIDADE FISCAL E DO DIREITO DE
PREFERÊNCIA DAS MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE (LC
n'’ 123)

15.1 As micrQempresas e empresas de pequeno porte deverão apresentar toda a
documentação exigida para efeito de comprovação de sua regularidade fiscal(item 10.2,
2 “a’' e “b”), mesmo que apresente alguma restrição, neste caso sendo habilitadas sob
condição.
15.2 Será assegurado, como critério de desempate, a pI=ferência de contratação para
as microempresas e empresas de pequeno porte .

15.3 Considerar-se-á empate quando as propostas apresentadas por microempresas e
empresas de pequeno porte sejam iguais ou até 10% superiores à proposta de menor
preço classificada,desde que esta não tenha sido apresentada por outramicroempresa
ou empresa de pequeno porte.
15.4 Ocorrendo o empate acima descrito, amicroempresa ou empresa de pequeno porte
melhor classificada poderá apresentar nova proposta de preço inferior à menor proposta
classificada, na própria sessão se presente o representante com poder para ofertar nova
proposta ou no prazo de 24 horas se não estiver presente. Uma vez apresentada nova
proposta em valor inferior será considerada vencedora do certame e adjudicado o objeto
em seu favor.
15.5 No caso de microempresa ou empresa de pequeno porte ser declarada vencedora
do certame e havendo alguma restrição na comprovação de sua regularidade fiscal, ser-
Ihe-á concedido prazo de 02 (dois) dias úteis, prorrogáveis por igual período a critério
do licitador, para a regularização da restrição e emissão de eventuais certidões
negativas ou positivas com efeitos de negativa.
15.6 As certidões deverão ser entregues à comissão de licitação dentro do prazo acima,
para efeito de posterior assinatura de contrato, sob pena de decair o direito à
contratação da proponente e aplicação das sanções previstas no art. 81 c/c 87 da Lei
8.666/93
15.7 Após a entrega das certidões e análise quanto à regularidade fiscal da proponente,
a Comissão de Licitação decidirá quanto à habilitação final da mesma, que será
comunicada às proponentes através dos meios usuais de comunicação (edital, "fac-
simile" e publicação na imprensa oficial). A partir da divulgação do resultado do
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julgamento as proponentes terão o prazo de 05 (cinco) aias úteis para interposição de
recurso, se assim o desejarem, observando-se o disposto no Artigo n') 109 da Lei
Federal no 8,666/93 e suas alterações.
15.8 Caso a proponente vencedora não apresente os documentos exigidos no item 15.5,
ou não ocorrendo a contratação ou a apresentação de nova proposta de preços pela
microempresa ou empresa de pequeno porte melhor classificada, serão convocadas as
microempresas e empresas de pequeno porte remanescentes que se enquadrem na
hipótese doitem 15.3, segundo a ordem de classificação.
15.9 Na hipótese de não contratação demicroempresa au empresa de pequeno porte,
nos termos dos itens anteriores, o objeto será adjudicado em favor da proposta de
menorpreço originalmente vencedora do certame.

16 ADJUDICAÇÃO E CONTRATAÇÃO

16.1 A execução da obra dar-se-á mediante termo de eontrato de Empreitada, a ser
firmado entre o licitador e a proponente vencedora da licitação.
16.2 A proponente vencedora será convocada para assinar o termo de Contrato de
Empreitada (Modelo nc’ 14), dentro do prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis, sob pena
de decair do direito de contratação e sujeitando-se às penalidades previstas em lei.
16.3 A proponente vencedora deverá apresentar para cdebração do contrato, quitação
de débito junto ao CREA/CAU, ou visto, quando a emprua não tiver sede no Estado do
Paraná. Se a proponente vencedora for estrangeira com sede no Exterior, deverá
apresentar, para celebração do contrato, o registro equitação de débito junto ao
CREA/PR/ CAU .

16.3.1 O responsável técnico só poderá ser substituído após a contratação, e o
substituto deverá atender o item 10.2, 3, letras "e, f, g e h”, com expressa autorização
do licitador.
16.4 É facultado ao licitador, quando a convocada não assinar o termo de Contrato,
convocar as proponentes remanescentes, na ordem de classificação, para fazê-lo em
igual prazo e nas mesmas condições propostas pelo prirneiro classificado, ou solicitar a
revogação da presente licitação independentemente da cominação prevista no Art. 81
da Lei n') 8.666/93.

17 GARAN71Â DE MANU7EN<,,ÃO DA PROPOSTA, GARANTIA DE EXECUÇÃO
E ADICIONA_

17.1 Para participar da licitação, a proponente deverá depositar como garantia de
manutenção da proposta a importância fixada no subitem 04.1.
17.2 O recolhimento da garantia de manutenção da proposta se dará na tesouraria do
licitador, que emitirá recibo ou guia de depósito comprovando o recolhimento.
17.3 A garantia de manutenção da proposta deverá ser efetuada nos termos do Art. 56,
S 10, 1, Lei no 8.666 de 21 de Junho de 1993 Regularnenta o art. 37, inciso XXI, da
Constituição Federal, institui normas para licitações e contratos da Administração
Pública e dá outras providências.
Art. 56. A critério da autoridade competente, em cada caso, e desde que prevista no
instrumento convocatório, poderá ser exigida prestação de garantia nas contratações
de obras, serviços e compras.
S 10 Caberá ao contratado optar por uma das seguintes modalidades de garantia:
(Redação dada pela Lei nc’ 8.883, de 1994)
1 - caução err dinheiro ou títulos da dívida pública; (Redação dada pela Lei nc’ 8.883,
de 1994)
1 - caução em dinheiro ou em títulos da dívida pública, devendo estes ter sido emitidos
sob a forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de jiquidação e de
custódia autorizado pelo Banco Central do Brasil e avaliados pelos seus valores
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econômicos, conforme definido pelo Ministério da Fazenaa; (Redação dada pela Lei nc)

11.079, de 2004)
11 - seguro-garantia; (Redação dada pela Lei n'’ 8.883, de 1994)
III - fiança bancária. (Redação dada pela Lei n') 8.883, de 8.6.94)
II e III daLei nc’ 8.666/93. Caso a proponente apresentea garantia mediante cheque, este
deverá ser nominal ao licitador e depositado em conta corrente específica, ficando a
habilitação condicionada à sua compensação.
17.4 A garantia de manutenção da proposta oferecida pda proponente vencedora ser-
Ihe-á devolvida quando o termo de Contrato de Empreitada for firmado e a garantia de
execução for aceita. A garantia de manutenção de proposta das demais proponentes
serão devolvidas, dentro dos trinta dias seguintes à celebração do termo de Contrato de
Empreitada mediante requerimento por escrito.
17.5 A proponente vencedora, deverá apresentar na assinatura da ordem de serviços,
a formalização da garantia de execução e da garantia adicional, se houver, que servirá
de garantia à fiel observância das obrigações contratuais
17.6 O valor da garantia de execução será obtido pela aplicação de 5% (cinco por cento)
sobre o valor contratual, acrescido da garantia adicional se houver (subitem 14.17).
17.7 O recolhimento da garantia de execução e da garantia adicional, se houver, deverá
ser efetuada nos termos do Art. 56, 5 1'’, 1, II e III daLei n') 8.666/93.
17.8 Qualquer majoração do valor contratual obrigará a contratada a depositar, nas
mesmas modalidades do item anterior, valor correspondente a 5% (cinco por cento) do
valor da alteração. No caso de redução do valor contratual, poderá a contratada ajustar
o valor da garantia de execução, se assim o desejar.
17.9 A proponente perderá a garantia de manutenção da proposta quando:
a) retirar os envelopes n' 1 – habilitação preliminar e/ou n'’ 2 – proposta de preços
durante as fases do certame licitatório, sem justificativa aceita pela comissão de
licitação;
b) no caso de ser-lhe adjudicado o objeto licitado e rão proceda, dentro do prazo
estipulado, à assinatura do Contrato de Empreitada ou ao recolhimento da garantia de
execuÇão.
17.10 A contntada perderá a garantia de execução e a garantia adicional, se houver,
quando:
a) da inadimp.ência das obrigações e/ou rescisão unilatwal do termo de Contrato de
Empreitada;
b) quando do não recebimento provisório e definitivo e/ou não aceitaçãopelo licitador da
obra
17.11 A devolução da garantia de execução ou o valor que dela restar, dar-se-á por
requerimento mediante a apresentação de:
a) termo de recebimento definitivo;
b)certidão negativa de débitos expedida pelo INSS, referente ao objeto contratado
concluído:
c) comprovantes, nos casos previstos, de ligações definitivas de água e/ou energia
elétrica. As despesas referentes ao consumo de água e energia, durante a execução do
objeto, são de inteira responsabilidade da contratada.

18 PRAZOS

18.INa eorüagern dos prazos, previstos neste ed-tal, excluir-se-á o dia da
publicação/notificação/convocação e incluir-se-á o dia do vencimento. Só se iniciam ou
vencem os prazos referidos neste edital em dia de expediente no licitador.
18.2 O prazo máximo para o início dos serviços é de 10 (dez) dias a contar da data de
assinatura do Contrato de Empreitada.
18.3 O prazo de execução do objeto será contado a partir dolO'’ (décimo) dia da data
de assinatura do Contrato de Empreitada.
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18.4 O prazo de execução da obra poderá ser alterado nos casos especificados na
Cláusula Quara da minuta do Contrato de Empreitada.

19 DA FISCALIZAÇÃO, TESTES, REUNIÕES DE GERENCIAMENTO,
COMUNICAÇÃO

19.1 A fiscalização, testes, reuniões de gerenciamento, comunicação está disciplinada
na Cláusula Nona da minuta do Contrato de Empreitada

20 SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO

20.1 A segurança e medicina do trabalho está disciplinada na Cláusula Décima Terceira
da minuta do Contrato de Empreitada.

21 PLACAS DE OBRA

21.1 O fornecimento e instalação das placas de obra está di=iplinada na Cláusula
Quinta da minuta do Contrato de Empreitada.

22 PAGAMENTO

22.1 a)conforrne medições e liberação.
22.2 O faturamento deverá ser protocolado, em 02 (duas) vias (original e uma cópia),
no protocolo geral na sede do licitador e deverá ser apresentado, conforme segue, de
modo a padronizar condições e forma de apresentação:
a) nota fiscal/fatura, com discriminação resumida dos serviços executados, número da
licitação, número do contrato, destaque do valor e da alíquota do ISS já recolhido na
prefeitura municipal, e outros dados que julgar convenientes, não apresentar rasura e/ou
entrelinhas e ser certificada pelo engenheiro fiscal;
b) cópia da guia de recolhimento da Previdência Social – GPS doCs) mês(s) de execução
por obra(s), devidamente quitada(s) e autenticada(s) em cartório, de conformidade com
o relatório do SEFIP/GFIP com as folhas detalhadas e resumidas por obra1 bem como
comprovante(s) de transmissão doCs) arquivo(s) para a Caixa Econômica Federal1 e
cópia(s) da(s) guia(s) de recolhimento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço -
FGTS doCs) último(s) recolhimento(s) devido(s), devidamente quitada(s) e
autenticada(s) em cartório, de conformidade com o demonstrativo de dados referentes
ao FGTS/INSS, exclusivo para aCs) obra(s);
OBS: deverão ser apresentados os comprovantes de recolhimento de INSS e FGTS
devidos em todos os meses, contados entre a data de assinatura do contrato e o

primeiro pagamento e entre um pagamento e outro, e não apenas o comprovante do
último recolhimento realizado.

c) prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho
Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT (Lei n'’ 12.440/20221);
d) cópia da folha de pagamento dos empregados de cada obra.
e) a liberação da primeira parcela fica condicionada à apresentação:
Oda ART pela CONTRATADA;
Oda quitação junto ao INSS, através de matrícula e CND;
nda quitação junto ao FGTS/CEF, através do CRS:

0 a liberação da última parcela fica condicionada à apresentação:
nda certidão negativa de débitos, expedida pelo INSS, referente ao objeto contratado
concluído:
Edo Termo de Recebimento Provisório:
Ode comprovante, nos casos previstos, de ligações definitivas de água e energia
elétrica. As despesas referentes ao consumo de água e energia, durante a e*<ec,ução do
objeto, são de inteira responsabilidade da CONTRATADA.
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g) no mês em que ocorrer entrega de produtos ou subprodutos de madeira, sob pena
de não serem medidos e pagos os serviços realizados, e sem prejuízo das penalidades
previstas neste Edital, deverão ser entregues os seguintes documentos :

[]original(is) ou cópia(s) autenticada(s) da(s) Nota(s) Fiscal(is) de aquisição dos
referidos materiais:
[]declaração de fornecimento de produtos e subprodutos de madeira de origem exótica
ou de origem nativa de procedência legal (Modelo n' 11) em anexo;
Doriginal da primeira via da ATPF- Autorização de Transporte de Produtos Florestais,
expedida pelo Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e dos Recursos Naturais
Renováveis – IBAMA:

[]comprovante do Cadastro Técnico Federal do Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e
dos Recursos Naturais Renováveis -IBAMA, do fornecedor de produtos ou subprodutos
de madeira de origem nativa.

23 DO RECEBIMENTO DOS SERVIÇOS

23.1 O recebimento provisório e definitivo da obra estão disciplinadas na Cláusula
Décima Quinta da minuta do Contrato de Empreitada.

24 PENAL iE)ADES

24.1 As penãiidades â §erern aplíeadas por descumprimento contratual estão
disciplinadas na Cláusula Décima Sétima da minuta do Contrato de Empreitada.

25 RESCISÃO

25.1 O licitador se reserva o direito de rescindir o contrato, independentemente de
interpelação judicial, nos casos definidos na Cláusula Décima Nona da minuta de
Contrato de Empreitada.

26 DISPOSIÇÕES GERAIS

26.1 O licitador se reserva o direito de revogar ou anular esta licitação, parcial ou
totalmente, sem que caiba à proponente o direito de qualquer reclamação ou
indenização.
26.2 O licitador poderá declarar a licitação deserta ou fracassada, quando não
acorrerem proponentes à licitação ou nenhuma das propostas de preços satisfizer o
objeto, ou anular quando ficar evidenciado que tenha havido falta de competição e/ou
conluio.
26.3 A participação nesta licitação implica a aceitação integral e irretratável dos termos
do edital
26.4 A Comissão de Licitação, a seu exclusivo critério, poderá efetuar vistorias nas
instalações das proponentes durante a fase licitatória.
26.5 Fica estabelecido que toda e qualquer informação, esclarecimento ou dado
fornecidos verbalmente por servidores/empregados do licitador não serão considerados
como argumento para impugnações, reclamações, reivindicações por parte das
proponentes.
26.6 As marcas comerciais dos rnateriais constantes nos projetos, nas especificações
técnicas, nos memoriais e nos orçamentos, quando citadas, são protótipos comerciais
que servem, exclusivamente, para indicar o tipo de material a empregar. Portanto, serão
aceitos materiais com qualidade, característica e tipo equivalentes ou similares.
26.7 Quando qualquer objeto de valor histórico ou valor significativo venha a ser
descoberto, em qualquer parte do canteiro de obras e/ou local em que está sendo
executado o objeto do presente edital, a Contratada deverá notificar à fiscalização e
aguardar insbuções sobre os procedimentos a serem seguidos.
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26.8 Caso as datas previstas para a realização de eventos na presente licitação sejam
declarados feriado ou ponto facultativo, esse eventos serão realizados no primeiro dia
útil subseqüente.
26.9 Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão de Licitação à luz da legislação,
da jurisprudência e da doutrina aplicáveis à espécie.

Cruzeiro do lguqlçu, 30 de janeiro de 2023

omissão
arcelo/IJunior Ferreira Soares
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MODELO N' 01

CARTA-CREDENCIAL

Local, de de 2023

À Comissão de Licitação

Ref.: Edital de Tomada de Preços n'’ /.

Prezados Senhores,

O abaixo assinado, (inserir o nome completo) , carteira de identidade (inserir o
número e órgão emissor) , na qualidade de responsável legal pela proponente (inserir
nome da proponente), vem, pela presente, informar a V. Sas que o senhor (inserir o
nome completo), carteira de identidade (inserir onúmero e órgão emissor) , é a pessoa
designada por nós para acompanhar a sessão de abertura e recebimento da
documentação de habilitação e propostas de preços, para assinar as atas e demais
documentos, com poderes específicos para ratificar documentos e renunciar prazos
recursais (opcional) a que % referir a licitação em epígrafe.

Atenciosamente,

( nome,RG n’ e assinatura do responsável legal)

(Nome, RG n' e assinatura do representan e legal)

Obs.: flrnra íeeõnhecida cio responsável legal
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MODELO NO 02

DECLARAÇÃO DE RECEBIMENTO DE DOCUMENTOS

Ref.: Edital de Tomada de PreçosnQ ]'

O signatário da presente, o senhor (inserir o nome completo), representante
legalmente constituído da proponente(inserir o nome da proponente), declara que a
mesma recebeu toda a documentação e tomou conhecimento de todas as informações
e condições necessárias à execução do objeto da Tomada de Preços
supramencionada.

Local. ele de 2023.nHHPHUHI

( nome, RG n' e assinatura do responsável legal)
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MODELO NO 03

DECLARAÇÃO DE VISITA

Ref. : Edital de Tomada de Precosnc’ /

Declaramos que o Engenheiro(inserir o nome completo), CREA n')(inserir o número)
da proponente (inserir o nome da proponente), devidamente credenciado, visitou o
local da execução da obra, objeto da Tomada de Preços em epígrafe.

Local, „ de , de 2023.

( nome, RG n'’ e assinatura do responsável pelo licitador)

( nome, nc’ CREA, e assinatura do engenheiro habilitado da proponente)
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MODELO N' 04

DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA

Ref.: Edital de Tomada de Precos no /

Conforme o disposto no Edital ern epígrafe e de acordo com a Resolução nc’ 218 de
29/06/73 e nc> 317, de 31/10/86, do CONFEA - Conselho Federal de Engenharia,
Arquitetura, e Agronomia, declaramos que o responsável técnico pela obra, caso
venhamos a vencer a referida licitação, é:

Nome
Especialidade
n'
Data do registro
Assinatura do responsável técnico

Declaramos, outrossim, que o(s) profissional(ais) acima relacionado(s) pertence(m) ao
nosso quadro técnico de p=ofissionais.

Lõeâl. de de 2025.
+«UHHHÜ&aH•Hnl

(nome, RG n'’ e assinatura do responsável íegal)



::a89ê2

MODELO N' 05
CAPACIDADE FINANCEIRA

Ref.: Edital de Tomada de Preços nc’ 4

Declaramos que as derronstrações abaixo correspondem à real situação da
proponente.
Esses índices foram obtidos no balanco do último exercício social. Declaramos, ainda,
que a qualquer tempo, desde que solicitado pelo licitador, nos comprometemos a
apresentar todos os documentos ou informações que comprovarão as demonstrações.

SÃO AS F)1:hqON$TRÂÇC%$;:

Tipo de indiGe

Valor em reaisÍndice
Liquidez geral (LG)

LG = (AC + REP) 1 (PC + CLP)

Liquidez corrente (LC)

LC =AC / PC

Endiviclarnerüo (E)

E = (PC + ELP)/(AC+RLP+AP)

Ae- ativo eiF§uiante:
AP- ativo permanente;
PC- passivo circulante;

fqLP - r88tizâvet a longo pF8Zô.;
ELP - exigível a longo prazo.

OBS: Os índiees deverão ser apresentados com 2 (duas) casas decirnais,
desprezando-se
as demais.

Local. de de 2023.

Representante legal
( nome, RG n' e assinatura)
assinatura,)

Contador

(nome, n'’ CRC e
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MODELO NO 06

DECLARAÇÃO DE SUJEIÇÃO AO EDITAL E INEXISTÊNCIA DEFATOS
SUPERVENIENTES IMPEDITIVOS DA HABILITAÇÃO

Ref. : Edital de Tornada de Preços nc’ !.

O signatário da presente, em nome da proponente(Inserir o nome da proponente),
declara, expressamente, que se sujeita às condiçõesestabelecidas no edital de Tomada
de Preços e respectivos modelos, adendos, anexos e documentos e que acatará
integralmente qualquer deGsão que venha a ser tomada pelo lic:tador.

Declara, ainda, para todos os fins de direito, a inexistência de fatos supervenientes
impeditivos da qualificação ou que comprometam a idoneidade da proponente nos
termos do Artigo 32, parágrafo 2, e Artigo 97 da Lei 8.666, de 21 de junho de 1993, e
suas alterações, e que está ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências
posteriores.

Local, de , de 2023.

(nome, RG n' e assinatura do responsável legal)
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IVIODELO N' 07
(razão social, endereço, telefone, “fac-simile” e CNPJ/MF)

PROPOSTA DE PREÇOS

Local. de de 2023.==== 1==nu•Hl•

À Comissão de LIcitação

Ref. : Edital de Tomada de Recosno /

Prezados Senhores,

Apresentamos e subrnetemos à apreciação de V. Sas nossa proposta de preços, relativa
à execução de ,da licitação em epígrafe.
O preço global proposto para execução da obra objeto da licitação supramencionada é
de R$ (inserir o valor da proposta)(inserir o valor por extenso).
O prazo de execução do objeto é de (inserir o prazo de execução)(inserir o prazo de
execução por extenso)dias contados a partir do 10' (décimo) dia da data de assinatura
do Contrato de Empreitada.
O prazo de validade da proposta de preços é de (inserir o prazo de validade) (inserir o

prazo de validade por extenso) dias a partir da data limite estabelecida para o
recebimento das propostas (envelopes n' 1 e n' 2) pela Comissão de Licitação.

Atenciosamente,

(nome, FRe n'’ e assinatura dõ respõnsável legal)
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MODELO N' 08

PLANILHA DE SERVIÇOS
Anexo ao edital

( nome,RC3 n- e assinatura do responsável legal) ( nome, CREA n' e assinatura
engenheiro habilitado)
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MODELO 09 – CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS NO /2023-
PROPONENTE :

MUNICIPIO - LOCAL
OBJETO

CONSTRUIDA

PRAZO DE EXECUCÃ3

lcõTG–O-
DOS SERVE(,,'OS

iD’a\CJ'(DTÃÊ-)- TÔTA-L

ACUMULADO INFKL %SER' 0

Fs
%

R$

%

R$
%

Fs
%

%

RS
%

RS

%

RS
%

R$
%

TOTAL DA PARCELA

TOTALACUMULADO

(carimbo, nome e assinatura do resoonsávei legal)

(carimbo, nome, na f?CB e CREA e assinatura do engenheiro)
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MODELO NO 10

DECLARAÇÃO DE COMPROMISSO DE UTILIZAÇÃO DE PRODUTOS E
SUBPRODUTOS DE MADEIRA DE ORIGEM EXÓTICA OU DE ORIGEM NATIVA

DE PROCEDÊNCIA LEGAL

À Comissão de Licitação

Ref. : Edital de Tomada de Precos n'’ /
nHu•nuIFn«n#•••qjn=•BIn

Eu,(inserir o nome ), RG (inserir o número do RG ), legalmente nomeado
representante da proponente (inserir o nome da proponente), CNPJ (inserir o número),
para o fim de qualificação técnica no procedimento licitatório, na modalidade de
Tomada de Preços n'’ (inserir o número ), declaro, sob u penas da lei, que para a
execução do objeto da referida licitação somente serão utilizados produtos e
subprodutos de madeira de origem exótica ou de origem nativa de procedência legal,
decorrentes de desmatamento autorizado ou de manejo florestal aprovados por órgão
ambiental competente integrante do Sistema Nacional do Meio Ambiente (SISNAF4A),
com autorização de transporte concedida pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambien .e e
dos Recursos Naturais Renováveis - IBAMA, tendo ciência que o não atendimento da
presente exigência na fase de execução do contrato poderá acarretar as sanções
administrativas previstas nos artigos 86 a 88 da Lei Federal 8.666/93, e no artigo 72, 9
8'), inciso V da Lei Federal 9.605/98, sem prejuízo das implicações de ordem criminal
contempladas na referida lei.

Local. de de 2023.
nHBÜHIPÜ+h+

(nome, RGn' e assinatura do responsável legal pela proponente)
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DECLARAÇÃO DE FORNECIMENTO DE PRODUTOS E SUBPRODUTOS DE
MADEIRA DE ORIGEM EXÓTICA OU DE ORIGEM NATIVA DE PROCEDÊNCIA

LEGAL

Ref.: Edital de Tomada de í=:reço$ 8= „„,/, , , .

Eu,(ingerir o nome ), RG (inserir o número do RG ), legalmente nomeado representante
da proponente (inserir o nome da proponente), CNPJ (inserir o número do CNPJ da
proponente), declaro, sob as penas da lei, que para o fornecimento dos materiais, objeto
do Contrato nc) (inserir número), somente foram utilizados produtos e subprodutos de
madeira de origem (inserir a origem- nativa ou exótica), de procedência legal,
decorrentes de desmatamento autorizado ou de manejo florestal aprovados por órgão
ambiental competente integrante do Sistema Nacional do Meio Ambiente (SISNAMA),
com autorização de transporte concedida pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e
dos Recursos Naturais
Renováveis – IBAMA, tendo ciência que o não atendimento da presente exigência na
fase de execução do contrato poderá acarretar as sanções administrativas previstas nos
artigos 86 a 88 da Lei Federal 8.666/93, e no artigo 72, S 8c>, inciso V da Lei Federal
9.605/98, sem prejuízo das implicações de ordem criminal contempladas na referida lei.

Local, _ de __ de 2023,

(nome, RGn'’ e assinatura do responsável legal pela proponente)
nni
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MODELO NO 12

DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE

Ref. : Edital de Tomada de Preços no /

Objeto : (inserir o nome da obra , local, rua, número, cidade e outros)

O signatário da presente, o senhor (inserir o nome completo), representante
legalmente constituído da proponente (inserir o nome da proponente) , declara sob
as penas da Lei, que a mesma está estabelecida sob o regime legal de microempresa
ou empresa de pequeno porte, conforme conceito legal e fiscal de nosso ordenamento
pátrio, podenco usufruir os benefícios da Lei Complementar no 123/06.

Local. de de 2623.

(nome, RG n' e assinatura do responsável legal)
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MODELO N' 13

Ref. : Edital de Tomada de Preços

Objeto:(inserir o nome da obra , local, rua, número, cidade e outros)

O signatário da presente, o senhor (inserir o nome completo), representante
legalmente constituído da proponente (inserir o nome da proponente) declara, sob
as penas da Lei, que não mantém em seu quadro de pessoal menores de 18 (dezoito)
anos em horário noturno de trabalho ou em serviços perigosos ou insalubres, não
mantendo ainda, em qualquer trabalho, menores de 16 (dezesseis) anos, salvo na
condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos .

Local, de ___ de 2623.

(name, RGn' e assinatura do resr)onsável legal)
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MODELO N' 14

CONTRATO N' /2023

CONTRATO DE EMPREITADA DE OBRA POR
PREÇO GLOBAL, QUE ENTRE SI CELEBRAM
O MUNICÍPIO DE E A

. NA FORMA ABAIXO:

O(inserir no do contratante), $1tuad6 na (inserir endereço), PFR, CNPJ (inserir nG), a
seguir denominado CONTRATANTE, neste ato representado por seu (inserir nome do
representante legal), portador da cédula de identidade R.G. nc) (inserir n')), CPF nc>

(inserir nc’), e a emÊresa , CNPJ , localizada na , a seguir
denominada CONTRATADA, representada por portador da cédula de identidade
R.G. NC) (inserir nc)) CPF n'’ (inserir n')), residente na , firmam o presente Contrato
de Empreitada com fundamento na Lei \
Federal nc’ 8.666, de 21/06/93 e suas alterações, na ')roposta da CONTRATADA datada
de , protocolo Nc> (inserir n'>) conforme condições que estipulam a seguir:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

O objeto do presente Contrato é a execução de(inserir 03jeto), sob-regime de
empreitada por preço global, tipo menor preço, em consonância com os projetos,
especificações técnicas e demais peças e documentos da (licitação n')), fornecida pelo
CONTRATANTE.

CLÁUSULA SEGUNDA „ DO VALOR

O preço global para a execução do objeto deste Contrato é de R$ (inserir valor) (inserir
valor por extenso), daqui por diante denominado “VALOR CONTRATUAL”.

CLÁUSULA TERCEIRA - [30S RECURSOS

Das despesas com a eüntíataçáõ da empresa para a execução do objeto deste Edital,
serão pagos com recursos da dotação orçamentária:
005 Departamento de Habitação e Urbanismo
002 Departamento de Urbanismo
15.451.0006.1014 Pavimentação e Obras Públicas
44.90.51.00.00 Obras e Instalações.

CLÁUSULA QUARTA - DO PRAzo DE EXEeuc;Ão, DO iNÍCio DOS
SERVIÇOS E PRORROGAÇÃO

P> CONTRATADA obriga-se a entregar ao CONTRATANTE o rbjeto deste Contrato
lpteiramente concluído, em condições de aceitação e de utilização, em até (inserir prazo
de execução) dias, contados partir do ICF (décimo) dia da data da assinatura do
Contrato de Empreitada
Parágrafo Primeiro

?s serviços. deverão ser iniciados no máximo até ICy (décimo) dia contado a partir da
data da assinatura do Contrato de Empreitada.
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Parágrafo SegLndo
Somente será admitida alteração do prazo quando:
a) houver alteração do projeto e/ou de especificações técnicas pelo CONTRATANTE;
b) houver alteração de quantidades, obedecidos os limites fixados neste Contrato, por
atos do CONTRATANTE:
c) houver atraso no fornecimento de dados informativos, materiais e qualquer subsídio
concernente ao objeto contratado, que estejam sob responsabilicade expressa do
CONTRATANTE;
d) por atos do CONTRATANTE que interfiram no praáo de execLÇão;
e)atos de terceiros que interfiram no prazo de execuÇão OL outros devidamente
justificados e aceitos pelo CONTRATANTE;
D por motivos de força mpior ou caso foüuito, entre outros, desde que tenham influência
direta sobre o fornecimenfo do objeto contratado;
g) outros casos previsto em lei.
PaFágfâfo Terceiro
Encluan{o p6rdurárem os motivos de força maior ou suspensão do Contrato cessam os
deveres e responsabilidades de ambas as partes em relação ao Contrato. Os atrasos
provenientes de greves ocorridas na CONTRATADA ou atrasos por parte de suas
eventuais subcontratadas não poderão ser alegados como decorrentes de força maior.
Parágrafo Quarto
Ficando a CONTRATADA ternporariamente imr)ossibilitada, total ou parcialmente, de
cumprir seus deveres e responsabilidades relativos à execução da obra, deverá
comunicar e justificar o fato por escrito para que o CONTRATANTE tome as
providêrIciascabíveis.
ParágFaí€> QuinÊo
O C::30NTÍRATANTE se reserva o direito de contratar a execução da obra com outra
empresa, desde que rescindido o presente contrato e respeitadas as condições da
licitação, não cabendo direito à CONTRATADA de formular qualquer reivindicação,
pleito ou reclamação.

eLÁU§UiA QUiNTA - DAS OBRiGÀÇÕES DA eôNTRATADA

A CC)h3TR,àTÁ,i:3Ã §8 Gi:3riga 8:
8) 6ôniêãçãe 6 6ôiôeaçào de pl8eú s de õi#8, eonfürrne mõd8io;
b) assegurar a exücução do objeto deste Contrato, a proteção e a conservação dos
serviços executados bem como, na forma da Lei, respeitar rigorosamente as
recomendações da ABNT;
c) notificar 8 fitçaiizãçáo, no mínirnó, com 48 (quarenta e oito) horas de anteeedência,
da concretagen dos elementos armados da estrutura, da remoção de qualquer forma
de conQreto e do início dos testes de operação das instalações elétricas e hidráulicas,
quando for o caso;
d) manter, em todos os locais de serviços, um seguro sistema de sinalização e
segurança, principalmente em vias públicas, de acordo com as normas de segurança
do trabalho:
e) dar ciêneia à fiscalização da ocorrência de quãiquer fato ou condição que possa
atrasar ou impedir a conclusão do objeto deste Contrato em partes ou no todo;
D manter no local do objeto deste Contrato, devidamente atualizado, Livro Diário
deOcorrência:
g) providenciar a rnatrícula do objeto deste Contrato no iNSS;
h) não manter em seu quadro de pessoal menores em horário noturno de trabalho ou
em serviços perigosos ou insalubres, não manter ainda, em qualquer trabalho,menores
de 16 (dezesseis) anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos.
i) manter durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações
assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.
j) fornecer em tempo hábil os materiais, veículos, máquinas e equipamentos.
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k)examinar completamente os projetos, as peças gráficas, as especificações técnicas,
memoriais e todos os documentos, obtendo todas as informações necessárias sobre
qualquer ponto duvidoso do procedimento, se responsabilizando inteiramente pela
apresentação da planilha de serviços para uma proposta de preços completa e
satisfatória.
Parágrafo Primeiro
Correrão à conta da CONTRATADA todas as despesas e encargos de natureza
trabalhista, previdenciária, social ou tributária de sua responsabilidade incidentes sobre
os serviços objetodeste Contrato. No caso da propositura de qualquer demanda judicial
em decorrência do presente contrato, a CONTRATADA compromete-se a assumir a
integralidade da responsabilidade e de eventual pagamento, isentando 0

CONTRATANTE e a Administração Pública de qualquer ônus, sob pena de incorrer em
descumprimento de obrigação contratual e sujeitar-se à aplicação das penalidades
cabíveis
Parágrafo SegJndo
As despesas referentes ao consumo de água e energia, durante a execução do objeto,
são de inteira responsabilidade da contratada.

CLÁUSULA SEXTA - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE

O CONTRATANTE se obriga a:
a) fornecer todos os documentos e informações necessárias para a total e completa
execução do objeto do presente Contrato;
b) efetuar os pagamentos devidos à CONTRATADA, na forma estabelecida neste
Contrato:

c) garantir à CONTRATADA acesso à documentação técnica necessária para a
execução doobjeto do presente Contrato e
d) garantir à CONTRATADA acesso às suas instalações.

CLÁUSULÀ SÊTIMÁ . DÂ FORMÂ DE PAGAMEN70

Os paganrentos dos sewiçw serão executados conforme evolução da obra.
a) nota fiscal/fatura, com discriminação resumida dos serviços executados, número da
licitação, número do contrato, destaque do valor e da alíquota do ISS já recolhido na
prefeitura municipal, e outros dados que julgar convenientes, nãoapresentar rasura e/ou
entrelinhas e ser certificada pelo engenheiro fiscal;
b) cópia da guia de recolhimento da Previdência Social – GPS doCs) mês(s) de execução
por obra(s), devidamente quitada(s) e autenticada(s) em cartório, de conformidade com
o relatório do SEFIP/GFIP com as folhas detalhadas e resumidas por obra, bem como
comprovante(s) de transmissão doCs) arquivo(s) para a Caixa Econômica Federal1 e
cópia(s) da(s) guia(s) de recolhimento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço -
FGTS doCs) último(s) recolhimento(s) devido(s), devidamente quitada(s) e
autenticada(s) em cartório, de conformidade com o demonstrativo de dados referentes
ao FGTS/INSS, exclusivo para aCs) obra(s);
OBS: deverão ser apresentados os comprovantes de recolhimento de INSS eFGTS
devidos em todos os meses de execução do contrato, contados entre a data de
assinatura do contrato e o primeiro pagamento e entre um pagamento e outro, e não
apenas o comprovante do último recolhimento realizado.
c)prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho - Certidão
Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT (Lei n' 12.440/2021-);
d) cópia da folha de pagamento dos empregados de cada obra.
e)a liberação da primeira parcela fica condicionada à apresentação: da ART pela
CONTRATADA; da quitação junto ao INSS, através de matrícula e CND; da quitação
junto ao FGTS/CEF, através do CRS; - '
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0 a liberação da última parcela fica condicionada à apresentação: da certidão negativa
de débitos, expedida pelo INSS, referenteao objeto contratadoconcluído; do Termo de
Recebimento Provisório; de comprovante, nos casos previstos, de ligações definitivas
de água, energia elétrica etc.
g) no mês em que ocorrer entrega de produtos ou subprodutos de madeira, sob pena
de não serem medidos e pagos os serviços realizados, e sem prejuízo das penalidades
previstas neste Edital, deverão ser entregues os seguintes documentos: original(is) ou
cópia(s) autentica(s) da(s) Nota(s) Fiscal(is) de aquisição dos referidos materiais;
declaração de fornecimento de produtos e subprodutos de madeira de origem exótica
ou de origem nativa de procedência legal (Modelo n' 11) em anexo; original da primeira
via da ATPF – Autorização de Transporte de Produtos Florestais, expedida pelo Instituto
Brasileiro de Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis – IBAMA;
comprovante do Cadastro Técnico Federal do Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e
dos Recursos Naturais Renováveis – IBAMA, do fornecedor de produtos ou
subprodutos de madeira de origem nativa.
Parágrafo Primeiro
O faturamento deverá ser efetuado em nome do (inserir no de contratante) – CNPJ nc>

(inserir no)
Parágrafo Segundo
Caso a liberação do pagamento não ocorra em até 30 (trinta) dias após a apresentação
correta da fatura, incorrerá o CONTRATANTE em juros de mora, no montante de 2% ao
mês do valor da fatura.

CLÁUSULA OITAVA- DA GARANTIA DE EXECUÇÃO E GARANTIA
ADICIONAL
O valor da garantia de execução será obtido pela aplicação de 5% (cinco porcento)
sobre o valor contratual acrescido da garantia adicional, se houver.
Parágrafo Primeiro
A proponente vencedora deverá, quando da assinatura do termo de contrato de
empreitada sob pena de decair o direito de contratação, apresentar comprovação da
formalização da garantia de execução e da garantiaadicional, se houver.
Parágrafo Segundo
Se ocorrer majoração do valor contratual o valor da garantia de execução será acrescido
pela aplicação de 5% (cinco porcento) sobre o valor contratual majorado. No caso de
redução dovalor contratual, poderá a contratada ajustar o valor da garantia de execução,
se assim o desejar.
Parágrafo Terceiro
A devolução da garantia de execução e da garantia adicional, quando for o caso, ou o
valor que dela restar, dar-se-á mediante a apresentação de:
a) aceitação pelo CONTRATANTE do objeto contratual e o termo de recebimento
definitivo:
b) certidão negativa de débitos, expedida pelo INSS, referente ao objeto contratado
concluído:
c) comprovantes, nos casos previstos, de ligações definitivas de água e/ou energia
elétrica.

Parágrafo Quarto
Nos casos previstos na Cláusula Décima Nona - Rescisão do Contrato, a garantia de
execução e a garantia adicional, se houver, não serão devolvidas, sendo, então,
apropriadas peIoCONTRATANTE a título de indenização/multa.

CLÁusuLA NONA- DA FiseALizAç;\o, TESTES, REUNiÕES DE
GERENCIAMENTO E COMUNiCAÇÃO

A fiscalização da execução do objeÊo deste eontl’ato será feita através de profissionais
devidamente designados pelo CONTRATANTE. A fiscalização procederá mensalmente,
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a contar da formalização deste Contrato, à medição baseada nos serviços executados,
elaborará o boletim de medição, verificará o andamento físico dos serviços e comparará
com o estabelecido no cronograma físico-financeiro, para que se permita a elaboração
do processo de faturamento. Caso os serviços executados não correspondam ao
estabelecido no cronograma físico-financeiro, será registrada a situação inclusive para
fins de aplicação das penalidades previstas, se for o caso.
Parágrafo Primeiro
A contratada deverá permitir e colaborar para que funcionários, engenheiros,
especialistas e demais peritos enviados pelo CONTRATANTE: inspecionem a qualquer
tempo a execução do objeto do presente Contrato; examinem os registros e documentos
que considerarem necessários conferir;
Parágrafo Segundo
A contratada deverá manter no local da obra um preposto aceito pelo CONTRATANTE
para representá-la na execução do contrato.
Parágrafo Terceiro
A CONTRATADA deve manter no canteiro de obra um projeto completo e cópia das
especificações técnicas, memoriais, cronograma físico-financeiro, planilha de serviços,
Boletim Diário de Ocorrências – BDO, o qual, diariamente, deverá ser preenchido e
rubricado pelo encarregado da CONTRATADA e pela fiscalização, e deverão ficar
reservados para o manuseio da fiscalização.
Parágrafo Quarto
A execução de serviços aos domingos e feriados semente será permitida com
autorização prévia da fiscalização.
Parágrafo Quinto
Qualquer serviço, material e/ou componente ou parte do mesmo, que apresente
defeitos, vícios ou incorreções não revelados até o Recebimento Definitivo, deverá ser
prontamente refeito, corrigido, removido, reconstruído e/ou substituído pela
CONTRATADA, livre de quaisquer ônus financeiro para oCONTRATANTE.
Parágrafo Sexto
Entende-se por defeito, vício ou incorreção oculta aquele resultante da má execução ou
má qualidade de materiais empregados e/ou da aplicação de material em desacordo
com as normas e/ou prescrições da ABNT, especificações e/ou memoriais, não se
referindo aos defeitosdevidos ao desgaste normal de uso. Correrão por conta da
CONTRATADA as despesas relacionadas com a correção, remoção e/ou substituição
do material rejeitado.
Parágrafo Sétimo
A CONTRATADA é obrigada a efetuar e entregar no prazo o resultado dos testes
solicitados pelo CONTRATANTE. As despesas com a execução dos testes são de
inteira responsabilidade da CONTRATADA.
Parágrafo Oitavo
A fiscalização e a CONTRATADA podem solicitar reuniões de gerenciamento um ao
outro

A finalidade é revisar o cronograma dosserviços remanescentes e discutir os problemas
potenciais
Parágrafo Nono
Toda a cornunicaçáo entre as partes deverá ser feita por escrito. A notificação tornar-
se-á efetiva, após o seu recebimento.

CLÁUSULA DÉCiMA - DAS OBRAS PROVISÓRIAS

A CONTRATADA deve submeter à fiscalização os desenhos, especificações técnicas e
memoriais propostos para as obras provisórias que se façam necessárias, que deverá
aprová-los caso estejam adequados ao objeto deste Cortrato.
Parágrafo Primeiro
A CONTRATADA é responsável pelo projeto das obras provisórias.
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Parágrafo Segundo
A aprovação pela fiscalização não altera as responsabilidades da CONTRATADA pelo
projeto de obras provisórias.
Parágrafo Terceiro
A CONTRATADA deve obter a aprovação dos órgãos competentes parao seu projeto
de obras provisórias, onde requeridas.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DOS SERVI(,,OS NÃO PREVISTOS

Por determinação do CONTRATANTE a CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas
mesmas condições contratuais, os acréscImos ou supressões quantitativas que se
fizer(em) na obra, nos limites autorizados en lei.
Parágrafo Primeiro
A supressão de serviços resultantes de acordo celebrado expressamente entre o
CONTRATANTE e a CONTRATADA poderão ultrapassar o limite estabelecido no
parágrafo anterior.
Parágrafo Segundo
Se no Contrato não houver sido contemplados preços unitá rios para a obra, esses serão
fixados mediante acordo entre as partes, respeitados os limites estabelecidos no caput
desta
Cláu$ula.

CLÁU$ULÂ õÊeiMÁ Se6UNÔA- DOS MÃTÉRIAIS, VEiCULOS, MÁQUINAS E
EQUIPAI\4ENTOS

Os materiais, veículos, máquinas e equipamentos a serem empregados nos serviços
decorrentes deste Contrato serão fornecidos pela CONTRATADA e serão de primeira
qualidade, cabendo ao CONTRATANTE, por intermédio da fiscalização, impedir o
emprego daqueles que julgar impróprios.
Parágrafo Único
Sempre que dos documentos de licitação não constarem características determinadas
em referência à mão-de-obra, materiais, artigos e equipamentos, entender-se-á que os
mesmos devem ser novos, damelhor qualidade em suas respectivas espécies, de
acordo com a finalidade a que se destinam. No caso em que materiais, artigos e
equipamentos são mencionados nas especificações técnicas e/ou memoriais como
“similar” a qua,quer padrão especial, o CONTRATANTE decidirá sobre a questão da
similaridade.

CLÁUsuLA DÉCiMA TÊReEiRA- DA SEGURANÇA E MEDieiNA DO
TRABALHO

A (}OfqTFqA7ADA não será eximida de qualquer responsabilidade quanto à segurança
individual e coletiva de seus trabalhadores, deverá fornecer a todosos trabalhadores o
tipo adequado de equipamento de proteção individual – EPI, deverá treinar e tornar
obrigatório o uso dos EPls.
Parágrafo Primeiro
O equipamento de proteção individual fornecido ao
obrigatoriamente, conter a identificação da CONTRATADA.
Parágrafo Segundo
A CONTRATADA, em qualquer hipótese, não se eximrá da total responsabilidade
quanto à negligência ou descumprimento da Lei Federal n') 6.514 de 22/12/77, Portaria
nc’ 3.214, de 08/06/78, Normas Regulamentares - NRs CH a 28 e em especial as NRs
04. 05, 06 e 18.

Parágrafo Teceiro

empregado deverá,
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Deverão ser observadas pela contratada todas as condições de higiene e segurança
necessárias à preservação da integridade física de seus empregados e aos materiais
envolvidos na obra , de acordo com as Normas Regulamentadoras - NRs aprovadas
pela Portaria n') 3.214, de 08/06/78, Lei Federal n'’ 6.514, de 22/12/77.
Parágrafo Quarto
OCONTRATANTEatuará objetivando o total cumprimento das normas de segurança,
estando autorizada a interditar serviços ou parte destes em caso do não-cumprimento
das exigências de lei. Se houver paralisações, estas não serão caracterizadas como
justificativa por atraso na execução da obra.
Parágrafo Quinto
Cabe à CONTRATADA solicitar ao CONTRATANTE a presença imediata do
responsável pela fiscalização em caso de acidente(s) na obra, nos serviços e/ou nos
bens de terceiros, para que seja providenctada a necessáÉia perícia.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA- DA SEGURANÇA DA OBRA E DA
RESPONSABILIDADE CIVIL DA CONTRATADA

A CONTRATADA responderá pela solidez do objeto deste contrato, nos termos do art.
618 do Código Civil Brasileiro, bem como pelo bom andamento dos serviços, podendo
o CONTRATANTE, por intermédio da fiscalização, impugná-los quando contrariarem a
boa técnica ou desobedecerem aos projetos e/ou especificações técnicas e/ou
memoriais.
Parágrafo Primeiro
A CONTRATADA deverá manter um perfeito sistema de sinalização e segurança em
todos os locais de serviços, principalmente nos de trabalho em vias públicas, de acordo
com as normas de segurança do trabalho.
Parágrafo Segundo
A CONTRATADA assumirá integral responsabilidade por danos causados ao
CONTRATANTE ou a terceiros decorrentes da execução dos serviços ora contratados,
inclusive acidentes, mortes, perdas ou destruições parciais ou totais, isentando o
CONTRATANTE de todas as reclamações que possam surgir com relação ao presente
Contrato.
Parágrafo Terceiro
Caso a C30NTiRATANTÉ seja acIonada judIcial ou administrativamente, inclusive
reclamações trabalhistas, por qualquer ato decorrente do presente contrato, a

CONTRATADA assumirá para si a responsabilidade por toda e qualquer eventual
condenação, isentando a CONTRATANTE de quaisquer obrigações, aplicando-se no
caso concreto urna das formas de intervenção de terceiros previstas no Código de
Processo Civil, especialmente a denunciação da lide (art. 70 - CPC), se for o caso
Parágrafo Quarto
A intenção das partes, aqui manifestada expressamente, é a de que a CONTRATADA
assumae se responsabilize direta e integralmente pela plena e total realização dos
serviços contratados, sob pena de incorrer em descumprimento de obrigação contratual
e sujeitar-se à aplicação das penalidades cabíveis.
Parágrafo Quinto
A CONTRATADA responde, exclusiva e diretamente, por todo e qualquer ato ilícito
praticado por seus prepostos que dele decorra a obrigação e/ou necessidade de
ressarcimento de danos materiais ou morais (art. 932, 111, Código Civil), não podendo a
CONTRATANTE ser responsabilizada por eles a nenhum título.

CLÁUSULA DÉCiMA QUiNTA - DO RECEBIMENTO DOS SERVIÇOS

O objeto deste Contrato ü©rá recebido pra\ri$oriarnente, em no tnáximo até 15 (quinze)
dias após a comunicação ao CONTRATANTE da conclusão do objeto deste Contrato
pela CONTRATADA, ficando esta responsável pelo born funcionamento dos serviços
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executados até o seu recebimento definitivo, exceto por danos que sejam de
responsabilidade doCONTRATANTE. A aceitação da obra pelo CONTRATANTE se
dará quando não houver qualquer pendência por parte da CONTRATADA.
Parágrafo Primeiro
O recebimento definitivo do objeto deste Contrato deverá estar formalizado até 60
(sessenta) dias do recebimento provisório, mediante comissão especificamente
designada pelo CONTRATANTE. Decorrido esse prazo, sem qualquer manifestação do
Contratante, aCs) obra(s) será(ão) considerada(s) como recebida(s) definitivamente.
Parágrafo Segundo
O recebimento provisório ou definitivo não exclui a responsabilidade civil pela qualidade
da obra, nem a ético-profissional pela perfeita execução do Contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA- DA CESSÃO DO CONTRATO E
SUBCONTRATAÇÃO

A CONTRATADA não poderá ceder o presente Contra_o, no todo ou em parte, a
nenhuma pessoa física ou jurídica, sem autorização prévia, por escrito, do
CONTRATANTE.
Parágrafo Primeiro
Se a CONTRATADA ceder o presente Contrato, no todo ou em parte, a uma ou mais
pessoas físicas ou jurídicas sem autorização prévia, por escrito do CONTRATANTE,
deverá obrigatoriamente reassumir a execução da obra no-prazo máximo de 15 (quinze)
dias, da data da notificação ou aplicação da multa, sem prejuízo de outras sanções
contratuais:
Parágrafo Segundo
Se eventualnlente for concedIda a subcontrataçãc no todo ou em parte
peIoCONTRATANTE, não reduz nem elim na as responsabilidades e obrigações da
CONTRATADA em decorrência deste Contrato, nem importará em estabelecer qualquer
vínculo entre o CONTRATANTE e o subcontratado.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - DAS PENALIDADES

À CONTRATADA serão aplicadas penalidades peIoCONTRATANTE a serem apuradas
na forma a saber:
a) multa de 0,1% (um décimo por cento) do valor do contrato por dia consecutivo que
exceder à data prevista para conclusão da obra;
b) multa de 0,1% (um décimo por cento) do saldo contratual por dia consecutivo de
atraso na colocação de placas, conforme modelos fornecidos pelo CONTRATANTE,
contado a partir do 10' dia da data da assinatura do contrato;
c) multa de 1% (um por cento) do valor contratual quando, por ação, omissão ou
negligência, a CONTRATADA infringir qualquer das demais obrigações contratuais;
d) multa de 10% (dez por cento) do valor contratual quando a CONTRATADA ceder
o Contrato, no todo ou em parte, a pessoa física ou jurídica, sem autorização do
CONTRATANTE, devendo reassumir a execução da obra no prazo máximo de 15
(quinze) dias, da data da aplicação da multa, sem prejuízo de outras sanções
contratuais:
e) multade 20% (vinte por cento) do valor contratual quando ocorrer rescisão do
Contrato conforme o estabelecido na Cláusula Décima Nona, Parágrafo Primeiro;
0 suspensão dodireito de participar em licitações/contratos advindos de recursos do
CONTRATANTE, ou de qualquer órgão da administração direta ou indireta, pelo prazo
de até 2 (dois) anos quando, por culpa da CONTRATADA, ocorrer a rescisão contratual
ou declaração de inidoneidade, por prazo a ser estabelecido pelo CONTRATANTE em
conformidade com a gravidade da infração cometida pela CONTRATADA;
Parágrafo Prirleiro
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A multa será cobrada pelo CONTRATANTE de acordo com o estabelecido pela
legislação pertinente. Caso a CONTRATADA não venha a recolher a multa devida
dentro do prazo determinado, a mesma será descontada do valor das parcelas de
pagamento vincendas ou será descontada do valor da garantia de execução e adicional
se houver.

Parágrafo Segundo
Aspenalidades previstas no caput, poderão cumular-se e o montante das muItas não
poderá exceder a 30% (trinta por cento) do valor contratual e, também, não excluem a
possibilidade de rescisão administrativa do Contrato.
Parágrafo Terceiro
Caso a CONTRATADA não execute, total ou parcialmente, qualquer dos itens ou
serviços previstos o CONTRATANTE reserva-se o direito de executá-los diretamente ou
através de terceiros. Ocorrendo a hipótese mencionada a CONTRATADA responderá
pelos custos através de glosas de créditos, garantias e/ou pagamento direto, inclusive
será declarada inidônea, ficando suspensa de firmar contrato pelo prazo de até 2 anos,
conforme a gravidade da infração e dos danos decorrentes.

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - DA APLICAÇÃO DAS PENALIDADES

Quando forem v©rifieadas situações, que ensejarem a aplicação das
penalidades/muItas, previstas na cláusula anterior, o CONTRATANTE dará início ao
procedimento administrativo cabível, para apuração dos fatos e respectivas sanções se
necessárias, mediante prévia notificação ao contratado dos atos a serem realizados.
Parágrafo Primeiro
Compete ao Prefeito. quando for
penalidades/muItas.
Parágrafo Segundo

0 a

É facuttado à CONTRATADA recorrer, conforme estabelece a legislação vigente,
quando não concordar com as penalidades aplicadas.

caso, a aplicação ou dispensa de

CLÁUSULA DÉCIMA NONA - DA RESCISÃO

O CONTRATANTE se reserva o direito de rescindir o Contrato independentemente de
interpelação judicial, sem que à CONTRATADA caiba o direito de indenização de
qualquer espécie, nos seguintes casos:
a) quando a CONTRATADA falir, for dissolvida ou por superveniente incapacidade
técnica:

b) quando a CONTRATADA transferir, no todo ou em parte, o Contrato a quaisquer
empresas ou consórcios de empresas sem a prévia e expressa anuência do
CONTRATANTE:

c) quando houver atraso dos serviços pelo prazo de 30 (trinta) dias por parte da
CONTRATADA sem justificativa aceito pelo CONTRATANTE;
d) quando houver inadimplência de Cláusulas ou condições contratuais por parte
daCONTRATADA e desobediência da determinação da fiscalização, e
e) demais hipóteses mencionadas no Art. 78 da Lei 8.666/93 e suas alterações
posteriores.
Parágrafo i3riüteirQ
A re$ci§áõ do contrato, quando motivada por qualquer dos ítens acima relacionados,
implicará a apuração de perdas e danos, a perda da garantia de execução, sem
embargos da aplicação das demais penalidades legais cabíveis.
Parágrafo Segundo
Declarada a rescisão do contrato, que vlgorará a partir da data da sua assinatura, a
CONTRATADA se obriga, expressamente, a entregar o objeto deste contrato
inteiramente desembaraçado, não criando dificuldades de qualquer natureza.
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CLÁUSULA VIGÉSIMA - DA DOCUMENTAÇÃO CONTRATUAL

Integram e completam o presente Contrato para todos os ffns de direito, obrigando as
partes em todos os seus termos, os seguintes documentos cujos teores são de
conhecimento da CONTRATADA: o instrumento convocatório, projetos, especificações
técnicas, memoriais, bem como a proposta, planilha de serviços, cronograma físico-
financeiro, anexos e pareceres que formam o processo.

CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA - DOS CASOS OMISSC,S

Os casos omissos serão dirimidos de comum acordo ent:e as partes, com base na
legislação em vigor e aplicáveis a espécie.

CLÁUSULA VIGÉ§IMÀ SEGUNDA - DAS ALTERAÇÕES

Serão ÍheõíÊ)orados a este Contrato, mediante TERMOS ADiTIVOS, quaisquer
alterações nos projetos, nas especificações técnicas, nos nemoriais, nas quantidades,
no prazo de execução ou nos valores, decorrentes das obrigações assumidas pela
CONTRATADA.

CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCEIRA - DA VIGÊNCiA

O prazo de vigência do presente Contrato é conforme cronograma, contados da data da
assinatura do Contrato de Empreitada.

CLÁUSULA VIGÉSIMA QUARTA - DO CONHECIMENTO DAS PARTES

Ao firmar este instrumento, declara a CONTRATADA ter plena ciência de seu conteúdo,
bem como dos demais documentos vinculados ao presente Contrato.

CLÁUSULA VIGÉSIMA QUiNTA - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Havendo discrepância entre os valores indicados numertcamente e por extenso, fica
desde já acordado entre as partes contratantes que, sempre prevalecerão aqueles
mencionados por extenso.
Parágrafo Único
Qualquer objeio de valor histórico, valor significativo que venha a serdescoberto, em
qualquer parte do canteiro de obras e/ou local em que está sendo executado o objeto
do presente edital, deverá a Contratada notificar à fiscalização e aguardar instruções
sobre os procedimentos a serem seguidos.

A CONTRATÁDÂ deverá manter, enquanto vigorar o contrato e em compatibilidade com
as obrigações por ele assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação
exigidas na Tomada de Preços nc) 002/2023.
A CONTRATADA reconhece os direitos da Administração constantes no art. 77 e
seguintes da Lei 8.666/93 e alterações posteriores.
A CONTRATADA signatária fica expressamente vinculada aos termos da proposta da
licitante vencedora.
O presente contrato é complementado e integrado pelas regras constantes no edital
daTomada de Preços nCJ 002/2023.
Faz parte integrante, o edital da Tomada de Preços n'> 002/2023e a proposta de preços
conforme estabelece a Lei Federal n') 8.666/93 e suas alterações e demais documentos
da licitação que sejam pertinentes, aplicando-se-lhe todos os seus dispositivos naquilo
que não contrariar as presentes disposições.
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A CONTRATADA deverá manter, enquanto vigorar o contrato e em compatibilidade com
as obrigações por ele assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação
exigidas naTomada de Preços nc) 002/2023.
A execução do contrato, bem como os casos nele omissos, regular-se-ão pelas
cláusulas contratuais e pelos preceitos de direito público, aplicando-se-lhes,
supletivamente, os princípios de teoria geral dos contratos e as disposições de direito
privado, na forma do artigo 54, da Lei ncl 8.666/93, combinado com o inciso XII, do art.
55, do mesmo diploma legal.

CLÁUSULA VIGÉSIMA SEXTA - DO FORO

AB partes elegern o foro da Comarca de (inserir nome da comarca), Estado do Paraná,
para dirimir quaisquer dúvidas oriundas do presente Contrato, renunciando a qualquer
outro, por mais privilegiado que seja.
E assim, por estarem justos e contratados assinam o presente em duas vias de igual
teor e forma, na presença das testemunhas abaixo.

de de 2023e

Assinatura do COíqTRATANTE Assinatura da eoNTRATADA

Assinatura do Engenheiro Fiscal
CREA n'’

Testemunhas:

RG no
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MODELO 15

DECLARAÇÃO FORMAL DE DISPENSA (modelo)

A empresa ....................................................., inscrita no CNPJ sob o
n'.................... .........................,..........., juntamente com seu representante técnico
Sr.(a) (inserir o nome do representante), CPF n' ......................................., devidamente
habilitado junto a entidade de classe, DECLARA que renuncia à Visita Técnica aos
locais e/ou instalações do objeto licitado constantes na licitação modalidade de Tomada
de Preços n' XXX/2023, afirma ainda que tem pleno conhecimento das condições e
peculiaridades inerentes à natureza dos trabalhos, assumindo total responsabilidade por
esse fato e responsabilizando-se o contratado pela ocorrência de eventuais prejuízos
em virtude da sua omissão na verificação do local de instalação e execução da obra.

Cidade, ....... ce ..................., tie 2023.

Nana, –C-PF, é assinatura do Responsável Legal da empresa

Nome, n' na entidade de classe, e assinatura do Responsável Técnico
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MODELO 16

RELAÇÃO MÍNIMA DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS QUE DEVERÃO
SER DISPONIBILIZADOS NA(S) OBRA(S)

MODELO 16 – CRONOGRAMA DE UTILIZA1 hO DE VEICULOS
EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS ;\lo /2023-
PROPONENTE

Muírmc üto–6ÀI
OBJETO

06

(carimbo, nome 8 ã$§inâtura do re9põnsávo! legâi)

I

DOS VEICULOS. MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
DISPONiBILIZADOS
UTILIZAl lo

bEã
m) 3
Õ bED

m) C
iDADE1

mI C
mÓnD

boUTILIZAl
IDnD0

QUINAS E EQUIPAMENTOS

CONSTRUIDA

PRAZO DE EXECU(.'ÁT

R mcfo

UTILIZA(,'ÃO
QUANTIDADE
UTILIZ C

mÓmD
UTILIZAl CmDm

0
IEQ B

ml Óm
UTILIZA bo

bEQ B

UTILl; lo
móm

,0UTILI,

mbRE
mI bomDm
UTILEZAI C

ml mA
ml C

mbnD

(Garinilio, name, nc’ RG 6 CREA e as$inaiurã do engenheiro)
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ANEXO 1

Ref.: Edital de Tomada de Preçosno

MUNICÍPIO :

OBRA

1 -ELEMENTOS GRÁFICOS

/
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ANEXO II

Ref.: Edital de Tomada de Precos n'’ /

MUNICÍPIO,

OBRA

1 -ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E MEMORIAIS
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TERMO DE REFERÊNCIA

1 – ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO:

O objeto do presente termo é uma TOMADA DE PREÇO para contratação
de empresa especializada para execução de 4.202,DOm2 de pavimentação asfáltica com
CBUQ nas ruas do município, conforme planilha de execução e cronograma financeiro.

2 – JUSTIFICATIVA:

O objeto do presente termo visa à execução de obra de 4.202,OOm2 de pavimentação
asfálti(,a c,om CBUQ nas ruas do município, conforme plan,Iha de execução e
cronograma financeirot no valor máximo de R$ 517.838,57 (Quinhentos e dezessete mil,
oitocentos e trinta e oito reais e cinquenta e sete centavos).

3- CRiTÉRiOS DE JULGAmENTO:

Menor preço global.

4 - DOCUMENTOS DE QUALIFICAÇÃO TÉCNICA E DEMAIS EXIGÊNCIAS.

a) prova de registro no Conselho Regional de Engenharia, Arquüetura e Agronomia –
CREA/Conselho de Arquitetura e Urbanismo – CAU ou demais corselhos técnicos aptos
a realizar o serviço;

b) declaração de visita (Modelo em anexo), expedido pelo licitador. A proponentel
através de representante devidamente habilitado junto ao CREA/ CAU ou demais
conselhos técnicos aptos a realizar o serviço, quando da visita ao local da obra deve
obter, por sua exclusiva responsabilidade, toda a informação necessária para o preparo
de sua proposta. Se a empresa interessada não achar necessário fazer a visita técnica,
a mesma deverá apresentar a Declaração Formal de Dispensa (conforme modelo em
anexo), responsabilizando-se o contratado pela ocorrência de eventuais prejuízos em
virtude da sua omissão na verificação do local de instalação e execução da obra.

c) Atestado de Capacidade Técnica-Profissional fornecido por pessoa jurídica de direito
público ou privado, (que não a própria licitante-empresa) de acordo com o inciso I1, 5lo
do Art. 30 da Lei nD 8.666/93, de haver o(s) profissional(is) técnico(s) executado obra(s)
de característica(s) semelhante/similar ou superior ao objeto licitado. Será admitido o
somatório de atestados técnico profissionais.

d) O Atestado de Capacidade Técnico-Profissional deverá estar acompanhado da
respectiva Certidão de Acervo Técnico – CAT, emitido pela entidade de classe, da
região onde os serviços foram executados, comprovando a existência de Anotação de
Responsabilidade Técnica - ART ou de Registro de Responsabilidade Técnica - RRT
pelo serviço constante no Atestado de Capacidade Técnico-Profissional apresentado,
Profissional este que será oCa) responsável técnico(a) da obra. A ART - Anotação de
Responsabilidade Técnica ou documento equivalente, por si só, não será aceita como
acervo técnico profissional, pois não se caracteriza como um documento que comprove
a execução de uma obra ou serviço.

e) declaração de responsabilidade técnica, indicando o responsável técnico pela
execução da obra (Modelo em anexo) até o seu recebimento definitivo pelo licitador,

0 a declaraçãr, acima exigida, deverá(ao) ser acompanhada de "Certificado de Acervo
Técnico Profissional– CAT” do responsável(eis) técnico(s) indicado, emitido(s) pelo
Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura – CREA/ Conselho de Arquitetura e
Urbanismo - CAU ou demais conselhos técnicos aptos a realizar o serviço, de execução
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de. no mínimo, uma obra de semelhante complexidade tecnológica e operacional
equivalente ou superior à solicitada no item 04.2,

g) comprovação de vínculo, através de registro em carteira e ficha de registro ou
contrato de prestação de serviços, entre o responsável técnico pela execução da obra
e a proponente. Para dirigente ou sócio de empresa, tal comprovação poderá ser feita
através da cópia da ata da assembléia de sua investidura no cargo ou contrato social.

5 – LOCAL DE EXECUÇÃO:

As obras serão realizadas nos seguintes trechos:

Rua Constantino iVlezzomo – Trecho entre a Rua das Camélias e a Rua Atanásio Pires.

Rua <:>íacíiio Tomaz de Rfllrancia – Trecho entre a Rua das Camélias e a Rua

Constantino Mezzomo.

Rua tias eamélias - Trecho entre a Rua Otacílio Tomaz ae Miranda e a Rua

Constantino Mezzomo.

6 - CRONOGRAMA / PRAZO DE ENTREGA E VIGÊNCIA:

Prazo de execução da obra é de 2 meses e prazo de vigência contratual é de 4 meses.

- A ordem de serviço deverá ser emitida somente após a assinatura do contrato.

7– OBRIGAÇÕES:

- DA CONTRATADA:

- Contratada deve cumprir todas as obrigações constantes no Edital, seus anexos e sua
proposta, assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes
da boa e perfeita execução do objeto e, ainda:

- efetuar a entrega do obje_o em perfeitas condições, conforme especificações, prazo e
local constantes no Edital e seus anexos, acompanhado da respectiva nota fiscal;

- responsabilizar- se pelos vícios e danos decorrentes do objeto;

- substituir, reparar ou corrigir, às suas expen sas, no prazo fixado neste Termo de
Referência, o objeto com avarias ou defeitos;

- comunicar à Contratante, no prazo máximo de 30 (trinta) dias que antecede a data da
entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo Drevisto, com a devida
comprovação ;

- manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações
assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.

- DO CONTRATANTE:

- reeeber o objeto no prazo e condições estabelecidas no Edital e seus anexos;

- verificar minuciosamente, no prazo fixado a conformidade dos bens recebidos
provisoriamente com as especificações constantes no Edital e da proposta, para firs de
aceitação e recebimento definitivo;
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comunicar a Contratada, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades
verificadas no objeto fornecido, para que seja substituído, -eparado ou corrigido;

- acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da Contratada, através de
comissão/servidor designado;

- efetuar o pagamento à Contratada no valor correspondente ao fornecimento do objeto,
no prazo e forma estabelecidos no Edital e seus anexos:

A Administração Municipal não responderá por quaisquer compromissos assumidos
pela Contratada com terceiros, ainda que vinculados à execução do presente Termo de
Contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato da
Contratada, de seus empregados, prepostos ou subordinados.

8 - VALORES DA OBRA:

f{§ 517.838,57 (Quinhentos e dezessete mil, oitocentos e trinta e oito reais e cinquenta
e sete centavos).

9- FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DO CONTRATO:

O acompanhamento da execução do objeto do referido convênio será efetuado pelo
Servidor Alexandre T. Zuntine, Engenheiro Civil, CREA/SP 5060516349/D, CPF: n'’
158.914.268-38, Telefone (46) 3572 8027, a fim de acompanhar e garantir a perfeita
execução do objeto do convênio.

A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a responsabilidade do
empreiteiro, ainda que resu-tem de condições técnicas, vícios redibitórios ou emprego
de material inadequado ou de qualidade inferior, e, na ocorrência desta, não implica na
responsabilidade da Secretaria Municipal de Agricultura e de seus agentes e prepostos.
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PARECER JURÍDICO n'’. 002/2023 - Lie. TOMADA DE PREÇO

Da: Procuradora Jurídica

Ao: Sh PrefeIto Niunicipal cio Município de Cruzeiro do Iguaçu.

Ão: Sr. Secretária de Âdmíni stração cio Munícipio de Cruzeiro do Iguaçu.

Ao: Sr. Presidente da Comissão de LicItações do Municipio de e;ruzeiro do
Iguaçu.

Âssunto: Licitação modaIIdade Tomada de Preço n.
002/2023.

Objeto: Contratação de empresa especializada para
execução de 4.202,OC)m2 de pavimentação asfáltica (...).

Valor 11áximo: R$ 517.838,57 (quinhentos e dezessete mil,

oitocentos 3 trinta e oito reais, cinquenta e sete centavos).

Nos foi enviado pelo Sr. Presidente da Comissão de Licitação
do Executivo Municipal para análise e posterior emissão de parecer quanto o Edital

retro referido, relativo ao procedimento licitatório, na modalidade Tomada de Preço
n. 002/2023, o qual segundo nosso entendimento foi redigido dentro das normas

consignadas na Lei 8.666/93 e suas posteriores alterações, visto que presentes as
cláusulas essenciais, sem quaisquer condições que possarn tipificar preferências ou

discr:minações.

Quanto a modalidade escolhida para o presente procedimento
licüatório entendo que está correta, em razão do objeto a ser licitado, com fulcro no
artigo 22, II, 5 2' e na alínea “b” do inciso II, do artigo 23 da Lei 8.666/93, bem como

no S 4, do artigo 23 da Lei 8.666/93 (Lei de Licitações), conforme abaixo transcritos:

Art. 22. São modalidades de licitação:

11- tomada de preços;

529 Tomada de preços é a modalidade de licitação entre interessados
devidamente cadastrados ou que atenderem a todas as condições exigidas
para cadastramento até o terceiro dia anterior à data do recebimento das
propostas, observada a necessária qualificação. 6_f

(...)

(...)

Art. 23. As modalidades de licitação a que se referem os incisos ! a nI do
artigo anterior serão determinadas em função dos seguintes limites, tendo
em vista o valor estimado da contrata
(...)

Página 1 de 3
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1 - para obras e serviços de engenharia:

b) tomada de preços - até R$ 1.500.000,00 {um milhão e quinhentos reais);
(...)

(...)

Cumpre dizer ainda que o aviso contendo o resumo do Edital
deve ser publicado com a antecedência de 15 (quinze dias), nos termos do inciso
III do parág’afo 2') do artigo 21 da Lei 8.666/93.

“S 2g O prazo mínimo até o recebimento das propostas ou da realização do
evento será:
(...)

iH - quinze dias para a tomada de preços, nos casos não especificados na
alíena “b” do inciso anterior, ou leilão.”

Ainda, quanto a publicação do aviso contendo o resumo Edital,
entendemos que o mesmo deve ser efetuada junto ao Diário Oficial da União se for
com financiamento oriundo de recursos federais, do Estado e jornal de grande
circulação, nos termos do artigo 21, da Lei 8.666/93, tendo em vista que trata-se de

obra proveniente de recursos de convênio, além é claro de nos outros meios legais
de publicações, para atender o princípio da publicidade, o que inclui site do TCE/PR,
Diário Eletrônico e portal da transparência do Município, consoante preceitua o
artigo 21 da Lei de Licitações, in verbis.

Art. 24. Os avisos contendo os resumos dos editais das concorrências, das
tomadas de preços, dos concursos e dos leilões, embora realizados no local
da repartição interessada, deverão ser publicados com antecedência, no
mínimo, por uma vez: (Redação dada pela Lei nD 8.883, de 1994}

1 - no Diário Oficial da União, quando se tratar de licitação feita por órgão ou
entidade da Administração Pública Federal e, ainda, quando se tratar de obras
financiadas parcial ou totalmente com recursos federais ou garantidas por
instituições federais; {Redação dada pela Lei n' 8.883, de 1994)

H - no Diário Oficial do Estado, ou do Distrito Federal quando se tratar,
respectivamente, de licitação feita por órgão ou entidade da Administração
Pública Estadual ou Municipal, ou do Distrito Federal; (Redação dada pe/a Lei
nD 8.883, de 1994)

III - em jornal diário de grande circulação no Estado e também, se houver, em
jornal de circulação no Município ou na região onde será realizada a obra,
prestada o serviço, fornecido, alienado ou alugado o bem, podendo ainda a
Administração, conforme o vulto da licitação, utilizar-se de outros meios de
divulgação para ampliar a área de competição. (Redação dada pela Lei n'
8.883, de 1994)

5 lg O aviso pubIIcado conterá a indicação do local em que os interessados
poderão ler e obter o texto integral do edital e todas as informações sobre a
licitação.

informa ainda que o departamento contábil, certificou que há

dotação orçamentária suficiente para contratação dpôhbjeto do respectivo edital.

Página 2 de 3
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Diante o exposto, e, em razão da consulta realizada, entende-
se que no presente caso o procedimento licitatório e respectivo edital está
atendendo ao disposto na Legislação vigente, devendo ter seu normal
prosseguimento, observando-se os prazos para publicação e nos quais órgãos os
mesmos devem ser publicados nos termos do artigo 21 da Lei 8.666/93,
ressalvando que a questão da compatibilidade do preço foge ao controle desta
Assessoria, sendo de responsabilidade da área solicitante.

Este é nosso entendimento jurídico.

É o parecer que suf)metc apreciação

IR, 30%\janeiroCruzeiro do lguag

superior.

de 2023.

úl ÚTlgá
PROCÚRADORA

fOAB/PR
JURÍDICA

59.899
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Voltar

Detalhes processo licitatória
'Informações Geral

EntIdade Executorã

Anos

NO licitação/dispensa/Inexiglbítldade+

Modalidade 8

Número edItal/processo'

MUNICÉptO DE CRUZEIRO DO IGUAÇU

2023

2

Tomada de Preços

17

:R8cursns provanlent83 da orgunismos Internacionais/multllatcrals de

Institutçãa

Contra ki de

DescFlção ResumIda do Objeto' O objeto do presente termo é uma TOMADA DE PREÇO para contratação de

empresa especiaIIzada para execução de 4.202,00m2 de pavimentação asfálüca :

com CBUQ nas ruas do municipio, conforme planilha de execução e cronograrna :

financeira /{

Forma de Avalição Menor Prep v

Dobçáo Orçamentária* 0500215451000610144490510000

Preço máximo/Referência de preço- 5l7.838/5;
RfB •

Data de Lançanlento de Editõl

Data da AbeKura das Proposta 16/02/20;3

NOVA Data da Abertura das Proposta

Data de Lançamento do Edital

Date da Abertura das Propost©

’/

30/O1/'2023

Data Regl«l’o

Data Registro

30/01/2023 :

Há itens exclusivos par6 EPP/ME? Não

Há cota de participação para EPP/'ME? Não

Traü-se de obra com exigêncIa de subcontratação de EPP/MP Não

Há prioridade para aquisições de microempresas regIonais ou locaIs? Não

Data Cancelamento

'\+

b+7
P8reentuül de parUdpõçgo: Ó1oo

V
V

B:f8:::] 8:;=a

CPF: 6966554999 (br gag)

https://servicos.tce.pr.gov.br/TCEPR/Municipal/amI/DetalhesProcessoCompra.aspx 1 /1
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZEIRO DO IGUAÇU - PR.

AVISO N' Oi

TOMADA DE PREÇO$ N' 802/2023

A Prefeitura Munieipal de Cruzeiro do Iguaçu/PR, torna público que fará realizar no local e

data abaixo, licitação na modalidade de Tomada de Preços, de acordo com as condições
particulares do Edital, da Lei n.c) 8.666/93, suas alterações e demais normas em vigor que
regem a matéria.
OBJETO: TOMADA DE PREÇO para contratação de empresa especializada para execução
de 4.202,OOnú de pavimentação asfáltica com CBUQ nas ruas do município, confonne
planilha de execução e cronograma financeiro.
DATA E HORA DE ABERTURA: 16 de fevereiro de 2023, às 14:00 (Quatorze horas).
ENTREGA DE EDITAL E INFORMAÇÕES: O Edital e seus anexos podem ser retirados
na sede da Prefeitura, nos dias úteis das 07:30 às 11:30 e das 13:00 às 17:00 horas, ou

através da webpage: http://www.cruzeirodoiguacu.pr.gov.br/ e demais informações através
do telefone (0xx46) 3572-8018, fax (0xx46) 3572-8001.

Crllzeiro do iguaçu/PR, eur 31
rn

Ékrr;ifà

de 2023.

Soares'

CouiÊssão de Licitação}BJ
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZEIRO DO IGUAÇU

AVISO DE CHAMADA pÚBLICA N' 01/2023

OBJETO: Credenciamento de fornecedores de gêneros allrnentíclos da AgrIcultura
Famüiar. para ALIMENTAÇ'ÃO ESCOLAR, destinada às Escolas Municipais e Centro de
Educação Infantil do MunIcípIo de CIUzeiro do Iguaçu, com recursos do FNDE/PNAE e do
MunicIpio. nas condições estabelecidas no presente Edital e seus Anexos.
DATA E HORA DE ABERTURA: 09hOOmin do dia 03 de março de 2023
LOCAL DA CHAMADA PÚBLICA: Sala de Reuniões da Prefeitura Municipal de Cruzeiro
do Iguaçu. situada na Av. 13 de maio, 906 - Centro, Cruzeiro do Iguaçu - Paraná.
DISÉONIBILIDADE DO EDITAL E INFORMAÇÕES: A presente Chamada Pública
pod8rá ser obtida através da wet)page: httpY/w\uv.cruzeindoiguacu.pr.gov.br/ e
demaIs infal'macões através do telefone/fax (0xx46) 3572-8000 e emaIl: licítacao@
cruz8iradoiguacu.pr.gov.br.
Cruzeiro do lguaÇthPR, 30 de janeiro de 2023.
Pr6sidenle da Comissão - Marcelo Junior Ferreira Soares

TOMADA DE PFREC'OS Ne 002/2023
A Prefeitura Municipal de Cruzeiro do Iguaçu/PR, torna púbIIco que fará realizar no local e
data abaIxo. IIcitação na modalidade de Tomada de Preços, de acordo com as condições
particulares do Edital. da Lei n.'’ 8.666/93. suas alterações e demais normas em vigor que
regem a matéria.
OBJETO: TOMADA DE PREÇO para contratação de empresa especializada para
execução de 4.202,OOm2 de pavimentação 3$fáltica com CBUQ nas ruas do município,
conforme planIlha de execução e cronograma financeIro.
DATA E HORA DE ABERTURA 16 de fevereiro de 2023. às t4:00 (QuatoIze horas).
ENTREGA DE EDITAL E INFORMAÇÕES: O EdItal e seus anexos podem ser mUndos
na sede da Prefeitura. nos dias úteis das 07:30 às 11:30 e das 13:00 às 17:00 horas,
ou através da wobpage: 11ttp://www.cruzeirodalguacu.pr.gov.br/ e demais informações
através do telefone (0xx46) 1572-8018, fax (0xx46) 3572-8001.
Cruzeiro do Iguaçu/PR. om 30 de janeiro de 2023
Marcelo Junior Ferreira Soares . Presldênta da Comissão de LIcitaÇão

ç:cJ4' 3.133.1

Matém, publicada no DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS DO SUDOESTE DO PARANÁ no dia 31/01/2023
A wríficação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:

http://dioem5.com.br
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