PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA AMÉLIA
ESTADO DO PARANÁ
CNPJ 76.235.746/0001-46

EDITAL
TOMADA DE PREÇOS Nº 01/2018

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 17/2018

I - PARTE ESPECÍFICA

01.

SUPORTE LEGAL E REGIME DE CONTRATAÇÃO.

Esta licitação, sob regime de empreitada por preço global, do tipo menor preço
por lote, a preços fixos e sem reajuste será regida pelo disposto na Lei Federal nº
8.666/93, de 21 de junho de 1993, Lei Complementar 123, de 14 de dezembro de
2006 e suas alterações Constituição do Estado do Paraná, artigo 27, Inciso XXI, e
pelas disposições deste Edital e pela minuta de Contrato em anexo.
02.

INSTAURADOR, INFORMAÇÕES, ESCLARECIMENTOS E ALTERAÇÃO DO
EDITAL.
02.1 O Município de Santa Amélia, ora denominado licitador, torna público que
às 09h00min (horário de Brasília) do dia 18/04/2018, na sala de licitações da
Prefeitura Municipal de Santa Amélia, Paraná, Brasil, realizará a licitação na
modalidade TOMADA DE PREÇOS pelo menor valor global a preços fixos e sem
reajuste com fornecimento de mão de obra e materiais, sendo que o recebimento
dos envelopes de habilitação e proposta (envelopes n° 1 e n° 2) será efetuado até
as 08h45min (horário de Brasília) do dia 18/04/2018, no setor de licitação da
Prefeitura Municipal de Santa Amélia e após este horário não serão mais
acolhidos os envelopes.
02.2
Informações e esclarecimentos relativos ao edital, seus modelos e
adendos 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 aos
solicitantes em até 02 (dois) dias úteis antes do recebimento das propostas.
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02.3
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
consequência de algum esclarecimento solicitado por uma possível proponente,
alterar os termos do Edital mediante a emissão de um adendo.
02.4
Nos casos em que a alteração do Edital importe em modificação das
propostas, o licitador prorrogará o prazo de entrega das mesmas.
02.5
Qualquer cidadão poderá entrar com pedido de impugnação ao presente
Edital, desde que suas razões sejam apresentadas até o quarto dia útil, que
anteceder a data fixada para o recebimento das propostas, devendo ser
protocolado na Prefeitura Municipal de Santa Amélia-PR.

03.

OBJETO, REGIME DE EXECUÇÃO,
CAPACIDADE DE EXECUÇÃO.

TIPO, PRAZO DE EXECUÇÃO,

03.1
03.1 A presente licitação tem por objeto CONTRATAÇÃO DE EMPRESA
DE ENGENHARIA OU ARQUITETURA PARA A EXECUÇÃO COMPLETA DA
OBRA DE READEQUAÇÃO, REFORMA E RESTAURAÇÃO DO TERMINAL
RODOVIÁRIO DE SANTA AMELIA – PR conforme especificações do projeto
arquitetônico, cronograma e orçamento, sob-regime de empreitada por preço
global, tipo menor preço por lote, a preços fixos e sem reajuste da seguinte obra:








04.

Local: Sede do Município de Santa Amélia, Estado do Paraná.
Endereço: Av. Prefeito Carlirio Gomes dos Santos, nº 09.
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA OU
ARQUITETURA PARA A EXECUÇÃO COMPLETA DA OBRA DE
READEQUAÇÃO REFORMA E RESTAURAÇÃO DO TERMINAL
RODOVIÁRIO DE SANTA AMELIA – PR
Prazo de execução: 90 (noventa) dias, contados a partir da publicação
do extrato do contrato;
Preço máximo: R$ 235.054,81 (duzentos trinta e cinco mil cinquenta e
quatro reais oitenta e um centavos).
A obra deverá ser executada em conformidade com planilha
orçamentária, cronograma físico financeiro, projeto e especificações
técnicas.

RECURSOS FINANCEIROS
04.1 As despesas com a obra objeto deste edital correrão à conta de recursos
do Ministério do Turismo e próprios do município de Santa Amélia-Pr, referente às
seguintes dotações orçamentárias:
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SECRETARIA

05.

DESPESA
FONTE

OBRAS

422-000

OBRAS

421-731

DOTAÇÃO FUNCIONAL
PROGRAMATICA

DESCRIÇÃO

0400115451000410034490
510000
0400115451000410034490
510000

OBRA E
INSTALAÇÕES
OBRA E
INSTALAÇÕES

ELEMENTOS INSTRUTORES.
05.1 São partes integrantes deste edital os seguintes elementos instrutores,
bem como quaisquer adendos posteriores emitidos de acordo com o subitem
02.3:
a) Carta-credencial (Modelo nº 1);
b) Declaração de recebimento de documentos (Modelo 02);
c) Atestado de visita (Modelo nº 03);
d) Declaração de responsabilidade técnica (Modelo nº 04);
e) Declaração de sujeição ao edital e inexistência de fato ou fatos;
f) Supervenientes impeditivos da habilitação (Modelo nº 05);
g) Carta-proposta de preços (Modelo nº 06);
h) Declaração que não emprega menores de 16 anos (Modelo nº
07);
i) Declaração que não se encontra inadimplente nem impedida de
licitar (modelo nº 08);
j) Declaração de conta bancária (Modelo nº 09);
k) Minuta de Contrato de Empreitada (Modelo nº 10);
l) Adendo 01 – extrato do contrato;
m)
Adendo 02 - Planilha de Serviços, Cronograma Físico
financeiro e Plantas e Elementos Gráficos.

II - PARTE GERAL

06.

CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO.
06.1

Poderão participar da presente licitação:
06.1.1 Empresa do ramo, cadastrada nas condições exigidas pela Lei nº
8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações.
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06.1.2 Empresas que preencham as condições exigidas
cadastramento nos termos do art. 22, § 2º da Lei nº 8.666/93.
06.2

para

o

Está impedido (a) de participar da licitação:
06.2.1 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;
06.2.2 empresa expressamente declarada inidônea, que tenha suspenso
seu direito de licitar ou impedida de contratar, no prazo e nas condições
estabelecidas, por qualquer órgão da administração direta ou indireta
federal, estadual ou municipal.
06.2.3 servidor ou dirigente vinculado ao licitador;

06.3

Empresa que faz parte de um mesmo grupo econômico ou financeiro
somente pode apresentar uma única proposta, sob pena de rejeição de
todas.

07. APRESENTAÇÃO E ENTREGA DAS PROPOSTAS.
07.1
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.
07.2
A proponente deverá protocolar junto ao Setor de Licitação, no local, data
e hora fixados neste edital conforme item 2.1, os envelopes:
a) ENVELOPE Nº 1 - DOCUMENTAÇÃO;
b) ENVELOPE Nº 2 - PROPOSTA DE PREÇOS.

07.3 Os envelopes deverão ser entregues fechados e inviolados, contendo em
sua parte externa e frontal os dizeres:
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RAZÃO SOCIAL
ENDEREÇO
TOMADA DE PREÇOS Nº 01/2018
ENVELOPE Nº 1 – DOCUMENTAÇÃO
DATA: ___ /___/2018.

RAZÃO SOCIAL
ENDEREÇO
TOMADA DE PREÇOS Nº 01/2018
ENVELOPE Nº 2 – PROPOSTA DE PREÇOS
DATA: ___ /___/2018.

07.4

07.5
07.6

08.

A proposta (envelopes n° 01 e n° 02) poderá ser protocolada diretamente
pela proponente no Setor de Licitação ou enviada pelo correio ou outro
serviço de entrega, entretanto, a Comissão de Licitação não será
responsável por qualquer perda de proposta (envelopes n°01 e n°02)
enviada pelo correio ou outro serviço de entrega, ou pelo atraso na
entrega da mesma.
Após o protocolo dos envelopes o proponente não poderá modificar ou
retirar sua proposta (envelopes n° 01 e n° 02).
Após o horário estabelecido neste edital para entrega dos envelopes,
nenhuma outra(s) proposta(s) (envelopes n° 01 e n° 02) será (ão)
recebida(s).

HABILITAÇÃO PRELIMINAR - ENVELOPE Nº 1.
08.1

Os documentos necessários à habilitação poderão ser apresentados em
original, cópia autenticada (em tabelião de notas ou pela Comissão de
Licitação na sessão de recebimento das propostas em confronto com o
original, este ultimo antes de iniciar o certame), ou publicação em órgão
de imprensa oficial 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 90
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(noventa) dias da data limite para o recebimento das propostas, exceto
para os documentos referentes aos subitens 08.3.1, 08.3.2 e 08.3.3.
08.2

DEVERÃO ESTAR INSERIDOS NO ENVELOPE Nº 01:
a)

Declarações:

1. Declaração de recebimento de documentos (Modelo nº 02);
2. 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 nº 05), em
anexo;
3. 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 (Lei 9.087/00) (Modelo n° 06);
4. Declaração expressa do responsável legal da proponente participante, de
que a mesma não se encontra inadimplente ou em processo de falência
ou recuperação judicial ou impedida de licitar e nem é objeto de quaisquer
restrições ou notas desabonadoras no cadastro de quaisquer órgãos da
administração pública estadual direta ou indireta (Modelo nº 08);
b)

Quanto à Habilitação Jurídica:

1. Documentação para cadastramento das empresas que preencham as
condições exigidas para cadastramento nos termos do art. 22, § 2º da Lei
nº 8.666/93 subitem 6.1.3;
2. Registro comercial, no caso de empresa individual; ato constitutivo,
estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se
tratando de sociedades comerciais, e no caso de sociedades por ações,
acompanhado de documentos de eleição de seus administradores;
Obs.: Se o documento solicitado na letra “b” for apresentado no
credenciamento, não haverá necessidade de apresentação dentro do
envelope nº 01;
3. No caso de licitante enquadrada na condição de microempresa ou
empresa de pequeno porte e que deseje beneficiar-se dos dispositivos da
Lei Complementar 123/06, apresentar Certidão Simplificada expedida
pela JUNTA COMERCIAL do Estado da sede da empresa, emitida a
menos de 90 (noventa) dias da data de abertura do certame.
c)

Quanto à Regularidade Fiscal:

1. Prova de regularidade com as fazendas:
I.
Federal mediante a apresentação de Certidão Negativa de Débitos
Relativos a Tributos Federais e Dívida Ativa da União, expedida
pela Secretaria da Receita Federal do Brasil;
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II.

III.

IV.
V.

VI.
VII.
VIII.

IX.

Estadual mediante a apresentação de Certidão de Regularidade
Fiscal e a Certidão Negativa de Dívida Ativa de Tributos Estaduais
emitida pela respectiva Secretaria de Estado da Fazenda da sede
da empresa;
Municipal mediante a apresentação de Certidão Negativa de
Tributos Municipais emitida pela respectiva Secretaria de Fazenda
do município da sede da empresa;
Prova de inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica
Ministério da Fazenda (CNPJ);
Prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual relativo ao
domicílio ou sede da licitante pertinente ao seu ramo de atividade e
compatível com o objeto contratual (Exemplo: no Paraná é o
CICAD em São Paulo é o CADESP, etc.);
Prova de inscrição no cadastro de contribuintes municipal relativo
ao domicílio ou sede da licitante (Alvará de Licença);
Prova de regularidade perante o Fundo de Garantia por Tempo de
Serviço e Justiça Trabalhista:
Fundo de Garantia por Tempo de Serviço mediante a apresentação
do Certificado de Regularidade do FGTS - CRF, expedido pela
Caixa Econômica Federal;
Justiça do Trabalho mediante a apresentação da Certidão Negativa
de Débitos Trabalhistas expedida pelo Tribunal Superior do
Trabalho;
d)

1.

2.

3.

4.

Quanto à Qualificação Técnica:

Atestado de visita (Modelo nº 03), expedido pelo Setor de Obras do
Município. A proponente, através de representante credenciado e
devidamente habilitado junto ao CREA ou ao CAU/BR, quando da
visita ao local da obra deve obter, por sua exclusiva
responsabilidade, toda a informação necessária para o preparo de
sua proposta. Todos os custos associados com a visita ao local da
obra serão arcados integralmente pela própria proponente;
Prova de registro no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia
CREA ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo CAU (EMPRESA e
RESPONSÁVEL TÉCNICO);
Declaração de responsabilidade técnica, indicando o responsável
técnico pela execução dos projetos (Modelo n° 04) até o seu
recebimento definitivo pelo licitador;
É vedada, sob pena de não habilitação, a indicação de um
mesmo responsável técnico ou utilização de seu acervo técnico
por mais de uma proponente;
Comprovação de vínculo, através de registro em carteira de trabalho
e ficha de registro de empregado, entre o responsável técnico pela
execução dos projetos e a proponente ou contrato de prestação de
serviços entre a empresa e o responsável técnico. Para dirigente ou
sócio de empresa, tal comprovação poderá ser feita através da cópia
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da ata da assembleia de sua investidura no cargo ou contrato social.
Referido vínculo deverá estar devidamente averbado no registro da
pessoa jurídica no CREA ou CAU;
5. Atestado de execução de obra(s) (EMPRESA e RESPONSÁVEL
TÉCNICO):
I.
EMPRESA: atestado e/ou declaração de execução de no
mínimo uma obra semelhante de complexidade tecnológica
e operacional equivalente ou superior às solicitadas no
subitem 3.1 devidamente averbado no CREA;
II.
RESPONSÁVEL TÉCNICO: os atestados e/ou declarações
deverão ser comprovados através de “Certificado de Acervo
Técnico Profissional – ATP” do responsável (eis) técnico(s)
de projeto semelhante de complexidade tecnológica e
operacional equivalente ou superior às solicitadas no
subitem 3.1, emitido(s) pelo “Conselho Regional de
Engenharia e Agronomia – CREA ou Conselho de
Arquitetura e Urbanismo CAU”.
e)

Quanto à Qualificação Econômica Financeira:
1.
2.

Certidão de falência e concordata;
Prova de capacidade financeira conforme abaixo,
apresentando as demonstrações contábeis do último
exercício social. Deverão ser apresentados os índices de:
LC (Liquidez Corrente) através da fórmula:

LC = AC
PC
Onde:
AC – Ativo circulante
PC – Passivo circulante
A LC (Liquidez Corrente) deverá ser superior a 1,10.
LG (Liquidez Geral) através da fórmula:
LG = AC+RLP
PC+ ELP
Onde:
AC – Ativo Circulante
RLP – Realizável a Longo Prazo
PC – Passivo Circulante
ELP – Exigível a Longo Prazo
A Liquidez Geral (LG) deverá ser superior a 1,10.
GE (Grau de Endividamento) através da fórmula:
GE = PC+ELP__
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AC+RLP+AP
Onde:
PC – Passivo circulante
ELP – Exigível a Longo Prazo
RLP – Realizável a Longo Prazo
AP – Ativo Permanente
O GE (Grau de Endividamento) deverá ser inferior a 0,50.
OBS: Os índices deverão ser apresentados com no máximo 2 (duas)
casas decimais, desprezando-se as demais.
3.
Demonstrações financeiras do último exercício social já
exigível (balanço patrimonial anual com demonstrações
contábeis de resultados) conforme o critério de cálculo
adotado. O balanço das sociedades anônimas ou por ações
deverá ser apresentado em publicação no Diário Oficial. O(s)
mesmo(s) deverá (ão) ser assinado(s) por contabilista
registrado no Conselho Regional de Contabilidade. Com
relação às demais formas societárias, 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
acompanhado dos termos de abertura e de encerramento do
Livro Diário, devidamente registrados e assinados. No caso
de não existir o fechamento das demonstrações financeiras
do último exercício social, devidamente comprovado, será
aceito o do exercício imediatamente anterior;
f)
1.

09.

Informações Adicionais:

Declaração informando a instituição financeira (Banco), onde a
empresa mantém conta (corrente/poupança) conforme (Modelo nº
09).

PROPOSTA DE PREÇOS - ENVELOPE Nº 2.
09.1
Deverá ser apresentado um envelope n°2, devidamente fechado e
inviolado, contendo os documentos abaixo relacionados, em uma via originais. As
folhas deverão, preferivelmente, ser numeradas em ordem crescente e rubricadas
por elemento credenciado da proponente;
09.1.1 Carta-proposta de Preços (Modelo nº 06), datilografada ou
impressa por meio eletrônico sem rasura e entrelinhas. Cada proponente
deverá apresentar somente uma única carta-proposta de preços, que
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deverá ser elaborada considerando-se que o objeto será executado pelo
regime de empreitada por preço global e deverá conter:
a) razão social, endereço, telefone, “fac-simile”, "e-mail" e o CPNJ
da proponente;
b) data;
c) preço global do objeto em 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 do 10º dia da data limite estabelecida para o recebimento das
propostas (envelopes n°1 e n°2) pela Comissão de Licitação.
f) nome, CPF e RG 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 de a proponente recusar-se a
estender o prazo de validade da proposta, sua proposta será rejeitada.
Caso a proponente concorde com a dilação do prazo solicitado, não será
permitido modificar a respectiva proposta, nem ser motivo para arguir
futuramente qualquer alteração de preços;
09.2
Planilha de Serviços (adendo 02), os serviços deverão ser obedecidos
rigorosamente conforme modelo apresentado, não podendo ser inseridos,
ocultados e/ou subtraídos serviços, sob pena de desclassificação;
09.2.1 As quantidades deverão ser relacionadas na coluna
“QUANTIDADES”. Deverão ser obedecidas rigorosamente, não podendo
ser inseridas, ocultadas e/ou subtraídas quantidades;
09.2.2.1
Os preços unitários propostos deverão ser
relacionados na coluna “PREÇO UNITÁRIO”, e deverão ser
apresentados para todos os serviços, de conformidade com o
projeto, as especificações e as demais peças e NÃO
ULTRAPASSAR O VALOR ESTABELECIDO PELO LICITADOR,
SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO.
09.2.3
Deverão estar incluídos nos preços unitários: materiais,
veículos equipamentos, aparelhos, ferramentas, instrumentos, materiais
de consumo, mão de obra, dissídios coletivos, seguros em geral,
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.
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09.2.4.1 Os preços deverão ser relacionados nas colunas, VALOR
UNITÁRIO (R$), VALOR TOTAL (R$) e TOTAL GERAL, NÃO
DEVENDO ULTRAPASSANDO OS VALORES ESTIPULADOS NA
PLANILHA DE SERVIÇOS (ADENDO 02), FORNECIDA PELO
LICITADOR, SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO.
09.2.5 Cronograma Global (adendo 02.1) não podendo ser inseridos,
ocultados e/ou subtraídos dados, sob pena de desclassificação.

10.

DISPOSIÇÕES REFERENTES À PROPOSTA DE PREÇOS.

10.1

10.2

10.3

11.

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 da licitação lhe permitiram preparar uma proposta
de preços completa e satisfatória.
Fica entendido que os projetos, as peças gráficas, as especificações
técnicas 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.
Nenhuma reivindicação, por parte da proponente, para pagamento
adicional será considerada se decorrer de erro ou má interpretação do
objeto do Edital, das peças gráficas, das especificações técnicas e/ou dos
demais documentos da licitação.

RECEPÇÃO E ABERTURA DO ENVELOPE Nº 01 - DOCUMENTAÇÃO.

11.1

11.2

No local, dia e hora fixados neste edital, a Comissão de Licitação
receberá os envelopes n° 1 e n° 2, fechados e inviolados e protocolados,
de cada proponente. Rubricará, juntamente com os representantes que
assim o desejarem, os envelopes nº 2 que contém as propostas de
preços e procederá à abertura dos envelopes nº 1, que contém a
documentação que será submetida ao exame da Comissão de Licitação e
das proponentes interessadas.
Para o credenciamento do representante (Proprietário) deverá apresentar
documento original que comprove poderes de representação, se não
detiver poderes de representação da proponente e querendo participar
ativamente (com poderes legais para representar a mesma) na sessão,
deverá apresentar à Comissão de Licitação a credencial - (Modelo nº 01)
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- com firma reconhecida ou através de procuração por instrumento
público. A credencial é documento avulso e não deve estar inserida
em nenhum dos envelopes.
- Obs.: No caso de Procuração por instrumento particular ou Carta
de Credenciamento apresentar documento original que comprove os
poderes do mandante para a outorga (ex. contrato social).
11.3
Uma mesma pessoa não poderá representar mais de uma proponente.
11.4
Em nenhuma hipótese será concedido prazo para apresentação ou
substituição de documentos exigidos e não inseridos nos envelopes nº 1
e n° 2. No entanto, a seu exclusivo critério, a Comissão de Licitação
poderá 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.
11.5
Após a rubrica dos envelopes nº 01 e 02, a Comissão de Licitação abrirá
o envelope nº 01 – Documentação, após analise oportunizará aos
representantes presentes 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
de habilitação.
11.6
Não será habilitada a proponente que deixar de apresentar qualquer
documento exigido ou em desacordo com este edital, exceto no que diz
respeito ao subitem 11.2, ressalvados os erros e omissões sanáveis.
11.7
Qualquer documento que estiver incompleto, com rasura, com borrão e/ou
com prazo de validade vencido, será considerado nulo e sem validade
para esta licitação.
11.8
Não serão aceitos protocolos em substituição a documentos.
11.9
Se todas as proponentes forem inabilitadas a Comissão de Licitação
poderá fixar o prazo de 05 (cinco) dias úteis para apresentação de nova
documentação, pelas proponentes.
11.10 Caso a Comissão de Licitação conclua o exame dos documentos de
habilitação de todas as proponentes participantes, na própria reunião de
recepção e abertura das propostas, anunciará o respectivo resultado. Se
todas as participantes renunciarem ao prazo para interposição de
recurso, quanto à fase de habilitação preliminar, mediante termo de
renúncia ou manifestação expressa a constar na respectiva ata.
11.11 Caso apresente a cópia do ato constitutivo, estatuto ou contrato social em
vigor e última alteração contratual, devidamente registrado, em se
tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por ações,
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acompanhado de documentos de eleição de seus administradores, junto
com o credenciamento, não haverá necessidade de apresentação do
mesmo no interior do envelope 01 de Habilitação e automaticamente fará
parte do processo e não será devolvido. Os documentos
obrigatoriamente deverão ser originais ou cópias autenticadas; quando as
cópias não forem autenticadas será obrigatória apresentação do original
para autenticação pela Comissão de Licitação e deverão ser entregues
no início da reunião. A não apresentação destes documentos impedirá o
credenciamento do representante legal ficando o mesmo impossibilitado
de se manifestar em relação ao certame.

12.

ABERTURA DO ENVELOPE Nº 2 - PROPOSTA DE PREÇOS.

12.1

12.2

12.3

12.4

12.5

12.6

A Comissão de Licitação procederá à abertura do envelope nº 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.
Ultrapassada a fase habilitação e abertas as propostas de preços
(envelopes n° 2), a Comissão de Licitação não poderá desclassificar as
proponentes por motivos relacionados com a habilitação, salvo em razão
de fato superveniente ou conhecido após a análise dos respectivos
documentos.
Da reunião de abertura dos envelopes nº 2 será lavrada ata
circunstanciada que será assinada pela Comissão de Licitação e
representantes das empresas proponentes presentes.
A Comissão de Licitação julgará e classificará as propostas de preços e
elaborará um relatório de suas conclusões, o qual será encaminhado à
autoridade competente para as demais providências.
O critério a ser utilizado no julgamento das propostas de preços será o de
menor preço global analisado, ou seja, aquela que cumprido o exigido no
edital e depois de efetuadas as devidas correções, se necessário,
apresentar o menor preço global. Se a proponente não aceitar a correção
do preço e/ou a adequação em sua proposta será desclassificada.
A Comissão de Licitação fará a conferência da proposta de preços.
Constatado erro aritmético ou de anotação no preenchimento serão
efetuadas as devidas correções.
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12.7

Se existir diferença entre a quantidade proposta e a exigida no edital,
prevalecerá esta.
12.8
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 de pontuação
decimal no preço unitário. Neste caso, o preço parcial cotado prevalecerá
e o preço unitário será corrigido.
12.9
No caso de haver divergência entre o preço grafado em algarismos e o
grafado por extenso, prevalecerá o grafado por extenso.
12.10 A proponente deverá estar apta, quando solicitada pela Comissão de
Licitação, a apresentar uma detalhada composição de preços unitários
que demonstrem a viabilidade técnica e econômica do preço global
proposto para a obra. A composição de preço deverá ser entregue por
escrito ao presidente da Comissão de Licitação, no prazo a ser fixado pela
mesma, após o recebimento da solicitação.
12.11

Será desclassificada a proposta:

a) elaborada em desacordo com o presente edital;
b) cujo valor unitário, valor total e total geral analisado for superior
ao estabelecido na Planilha de Serviços;
c) a 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, irrisórios ou de valor
zero;
f) que venha a ser considerada inexequível pela Comissão de
Licitação, quando for razoável concluir que a proponente não é
capaz de executar o Contrato ao preço de sua oferta.
12.12

12.13

12.14

Se todas as propostas de preços forem desclassificadas, a Comissão de
Licitação poderá fixar o prazo de 5 (cinco) dias úteis para apresentação
de nova proposta de preços.
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.
A classificação das propostas será comunicada às proponentes através
dos meios usuais de comunicação (publicação na imprensa ou e-mail). 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
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12.15
12.16

13.

ADJUDICAÇÃO E CONTRATAÇÃO.
13.1
13.2

13.3

14.

desejarem, observando-se o disposto no artigo nº 98 da Lei Federal nº
8.666/93 e suas alterações.
Não havendo recursos, ou definitivamente julgados, a Comissão
encaminhará o procedimento para homologação e adjudicação.
Até a assinatura do termo de Contrato o licitador poderá desclassificar
qualquer
proponente,
por
despacho
fundamentado,
havendo
conhecimento de qualquer fato ou circunstância, anterior ou posterior ao
julgamento da licitação, que desabone sua idoneidade, sem que lhe caiba
direito à indenização ou ressarcimento e sem prejuízo de outras sanções
cabíveis.

A execução da obra dar-se-á mediante termo de Contrato de Empreitada,
a ser firmado entre o licitador e a proponente vencedora da licitação.
A proponente vencedora será convocada para assinar o termo de
Contrato de Empreitada (Modelo nº 10), 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.
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 primeiro classificado, ou solicitar a revogação da presente
licitação independentemente da cominação prevista no art. 81 da Lei nº
8.666/93.

PRAZOS – EXECUÇÃO E VIGENCIA.

14.1

O prazo para o início dos serviços será de no máximo 05 (cinco) dias após
a data da publicação da Ordem de Serviço.
14.1.1 A empresa vencedora do certame deverá dar início nas obras em até
05 (cinco) dias úteis após a assinatura e publicação do contrato, e,
após a liberação do crédito do recurso do Ministério do Turismo.

14.2

O prazo de execução do objeto será de 90 (noventa) dias, contados a partir
do 5º dia da data da publicação da Ordem de Serviço.
14.3 O prazo de execução da obra poderá ser alterado nos casos especificados
na Cláusula Oitava da minuta do Contrato de Empreitada.
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14.4 O prazo de vigência do contrato de empreitada será de 360 (trezentos e
sescenta) dias contados a partir do 5º dia da data da publicação da Ordem
de Serviço.

15.

SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO.

15.1 A segurança e medicina do trabalho está disciplinada na Cláusula Décima
Sexta da minuta do Contrato de Empreitada.
16-

GARANTIA DE EXECUÇÃO E GARANTIA ADICIONAL.
16.1 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.
16.2 A proponente vencedora, quando da assinatura do termo de contrato de
empreitada, deverá, sob pena de decair o direito de contratação, apresentar
comprovação da formalização da garantia de execução (subitem 16.1) e
garantia adicional, se houver. O recolhimento da garantia de execução e da
garantia adicional poderá ser efetuado nas seguintes modalidades:
16.2.1 Depósito em espécie, cheque visado ou bancário, nominativo ao
licitador;
16.2.2 Carta de fiança bancária, sendo obrigatório que o prazo de
validade da mesma seja, no mínimo, igual ao prazo de execução do
objeto deste Contrato acrescido de 6 (seis) meses, incluindo
cláusula de renúncia ao benefício de ordem;
16.2.3 Seguro garantia em apólice nominal ao licitador e emitido por
seguradora brasileira ou autorizada a funcionar no Brasil, sendo
obrigatório que o prazo de validade seja, no mínimo, igual ao prazo
de execução do objeto deste Contrato acrescido de 6 (seis) meses.
16.3 Se ocorrer majoração do valor contratual o valor da garantia de execução
será acrescido pela aplicação de 5% (cinco por cento) sobre o valor
contratual majorado. No caso de redução do valor contratual, poderá a
Contratada ajustar o valor da garantia de execução, se assim o desejar.
16.4 O recolhimento da garantia de execução deverá ser efetuado na tesouraria
do licitador.
16.5 A Contratada perderá a garantia de execução e a garantia adicional, quando
for o caso, quando:
a)
da inadimplência das obrigações e/ou rescisão do termo de
contrato de empreitada;
b)
quando do não recebimento definitivo e/ou não aceitação
pelo Licitador da (s) obra(s).
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16.6 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:
a) aceitação pelo Licitador do objeto contratual e o termo de
recebimento definitivo;
b) apresentação da Certidão de Averbação de Obra de Construção
Civil - PF, expedida pela Secretaria da Receita Federal do
Brasil
da matrícula CEI – Cadastro Específico da Obra para fins de
averbação do imóvel no órgão de registro;
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.

17.

PAGAMENTO
17.1

17.2

O pagamento dos serviços será efetuado em moeda brasileira corrente,
após as medições, apresentação correta de cada fatura dos serviços
executados e documentos pertinentes, devidamente protocolados, em até
30 (trinta) dias, desde que cumpridas as cláusulas contratuais e
obedecidas às condições para liberação do pagamento pelo Licitador e
obedecida a ordem cronológica dos empenhos.
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, período de execução da etapa, número da licitação,
número do contrato de empreitada, observação referente a retenção
da contribuição previdenciária e outros dados que julgar
convenientes, não apresentar rasura e/ou entrelinhas e esteja
certificada pelo engenheiro ou arquiteto fiscal;
b)
cópia da guia de recolhimento da Previdência Social –
GRPS de execução do serviço, devidamente quitada e autenticada
em cartório, de conformidade com o demonstrativo de dados
referentes ao FGTS/INSS, e cópia da guia de recolhimento do Fundo
de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS do último recolhimento
devido, devidamente quitada e autenticada em cartório, de
conformidade com o demonstrativo de dados referentes ao
FGTS/INSS, exclusivo para obra;
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18.

c)

A liberação da primeira parcela fica condicionada à
apresentação:
1. Da guia da ART OU RRT pela CONTRATADA;
2. Inscrição da obra na Previdência Social mediante a
apresentação da matrícula CEI - Cadastro Específico da Obra;
3. Da inscrição da obra no cadastro do Fundo de Garantia por
Tempo de Serviço - FGTS;
4. Do recolhimento da garantia de execução e adicional, se
houver.

d)

Liberação da ultima parcela fica condicionada à
apresentação:
1. Da Certidão de Averbação de Obra de Construção Civil - PF,
expedida pela Secretaria da Receita Federal do Brasil da
matrícula CEI – Cadastro Específico da Obra para fins de
averbação do imóvel no órgão de registro;
2. Do Termo de Recebimento Provisório.

DA FRAUDE E DA CORRUPÇÃO.

18.1

Os licitantes devem observar e o contratado deve observar e fazer
observar por seus fornecedores e subcontratados, se admitida
subcontratação, o mais alto padrão de ética durante todo o processo de
licitação, de contratação e execução do objeto contratual.

18.2

Para os propósitos desta cláusula, definem-se as seguintes práticas:
a)
“Prática corrupta”: oferecer, dar, receber ou solicitar, direta ou
indiretamente, qualquer vantagem com o objetivo de influenciar a ação de
servidor público no processo de licitação ou na execução de contrato;
b)
“Prática fraudulenta”: a falsificação ou omissão dos fatos, com o
objetivo de influenciar o processo de licitação ou de execução de contrato;
c)
“Prática colusiva”: esquematizar ou estabelecer um acordo entre
dois ou mais licitantes, com ou sem o conhecimento de representantes ou
prepostos do órgão licitado, visando estabelecer preços em níveis
artificiais e não competitivos;
d)
“Prática coercitiva”: causar dano ou ameaçar causar dano, direta
ou indiretamente, às pessoas ou sua propriedade, visando influenciar sua
participação em um processo licitatório ou afetar a execução do contrato;
e)
“Prática obstrutiva”: (i) destruir, falsificar, alterar ou ocultar
provas em inspeções ou fazer declarações falsas aos representantes do
organismo financeiro multilateral, com o objetivo de impedir materialmente
a apuração de alegações de prática prevista, deste Edital; (ii) atos cuja
intenção seja impedir materialmente o exercício do direito de o organismo
financeiro multilateral promover inspeção.
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18.3

18.4

19.

Na hipótese de financiamento, parcial o integra, por organismo financeiro
multilateral, mediante adiantamento ou reembolso, este organismo imporá
sanção sobre uma empresa ou pessoa física, inclusive declarando-a
inelegível, indefinidamente ou por prazo determinado, para a outorga de
contratos financiados pelo organismo se, em qualquer momento,
constatar o envolvimento da empresa, diretamente ou por meio de um
agente, em práticas corruptas, fraudulentas, colusivas, coercitivas ou
obstrutivas ao participar da licitação ou da execução de um contrato
financiado pelo organismo.
Considerando os propósitos das cláusulas acima, o licitante vencedor,
como condição para a contratação, deverá concordar e autorizar que, na
hipótese de o contrato vier a ser financiado, em parte ou integralmente,
por organismo financeiro multilateral, mediante adiantamento ou
reembolso, permitirá que o organismo financeiro e/ou pessoas por ele
formalmente indicadas possam inspecionar o local de execução do
contrato e todos os documentos, contas e registros relacionados à
licitação e à execução do contrato.

DISPOSIÇÕES GERAIS.

19.1

19.2

19.3
19.4

19.5

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.
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.
A participação nesta licitação implica a aceitação integral e irretratável dos
termos do edital.
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.
A proponente e qualquer de seus empregados ou agentes serão
autorizados pelo licitador a proceder à visita e inspeção no local da obra,
mas só sob expressa condição de que a proponente, seus empregados
ou agentes isentarão e indenizarão o licitador, seus servidores /
empregados ou agentes de toda a responsabilidade decorrente dessa
visita. A proponente será responsável por danos pessoais (fatais ou não),
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19.6

19.7

19.8

19.9

19.10

19.11

19.12

19.13

perdas ou prejuízos materiais e qualquer outra perda, dano, custos e
despesas causados, os quais não teriam ocorrido senão pela visita ou
inspeção da proponente.
O valor do termo de Contrato de Empreitada poderá sofrer variação
quantitativa de até 25% (vinte e cinco por cento), para mais ou para
menos sem alterar os preços unitários, tudo devidamente precedido de
indispensável justificativa técnica e de termo aditivo ao Contrato.
A Contratada não poderá ceder o Contrato, no todo ou em parte, a
nenhuma pessoa física ou jurídica, sem autorização prévia, por escrito, do
licitador. Caso ocorra autorização do licitador para que a Contratada
possa subcontratar serviços, esta subcontratação não altera a
responsabilidade da Contratada, bem como não constituí vínculo entre o
licitador com e a subcontratada.
O licitador se reserva o direito de paralisar ou suspender, a qualquer
tempo, a execução do objeto, mediante pagamento único e exclusivo dos
serviços efetivamente realizados e medidos.
A Contratada assumirá integral responsabilidade pelos danos que causar
ao licitador ou a terceiros, por si ou seus representantes quando da
execução do objeto contratado, ficando isento o licitador de toda e
qualquer reclamação que possa surgir em decorrência dos mesmos.
Caberá à contratada o pagamento ou o ressarcimento ao licitador de
todos os valores de multas aplicadas pela Delegacia Regional do
Trabalho, CREA, CAU/BR ou qualquer outra entidade em decorrência da
execução do contrato.
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 instruções sobre os procedimentos a
serem seguidos.
Caso as datas previstas para a realização de eventos na presente
licitação sejam declarados feriado ou ponto facultativo, aqueles eventos
serão realizados no primeiro dia útil subsequente.
Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão de Licitação à luz da
legislação, da jurisprudência e da doutrina aplicáveis à espécie.
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Santa Amélia-PR, 23 de março de 2018

JARBAS CARNELOSSI
Prefeito Municipal

ROGÉRIO ANTONIO DORINI
Pres. Comissão Licitação
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MODELO Nº 01

CARTA-CREDENCIAL

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

À Comissão de Licitação

Ref.: Edital de Tomada de Preços nº 01/2018

Prezados Senhores,

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

Atenciosamente,

(carimbo, nome, nº RG e CPF e assinatura do responsável legal)
Obs.: firma reconhecida do responsável legal
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MODELO Nº 02

DECLARAÇÃO DE RECEBIMENTO DE DOCUMENTOS

Ref.

: Edital de Tomada de Preços nº01/2018

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA OU ARQUITETURA
PARA A EXECUÇÃO COMPLETA DA OBRA DE READEQUAÇÃO, REFORMA E
RESTAURAÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO DE SANTA AMELIA – PR

O signatário da presente, o senhor (inserir o nome completo),
representante legalmente constituído da proponente (inserir razão social da
proponente), declara que a mesma recebeu toda a documentação relativa a Tomada
de Preços supramencionada, relacionada no item 5.1, do Edital em apreço.

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

(carimbo, nome, RG n° e assinatura do responsável legal)
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MODELO Nº 03

ATESTADO DE VISITA

Ref. : Edital de Tomada de Preços nº 01/2018

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA OU ARQUITETURA
PARA A EXECUÇÃO COMPLETA DA OBRA DE READEQUAÇÃO REFORMA E
RESTAURAÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO DE SANTA AMELIA – PR.

Declaramos que o ______________________________________, da proponente
___________________________________
sediada
na
Rua
_____________________________, na cidade de _____________, Estado do
______________, devidamente credenciado, visitou o local da execução da(s) obra(s),
objeto da Tomada de Preços em epígrafe.

Santa Amélia-PR, __ de ____________ de 2018.

SECRETÁRIA DE OBRAS
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OBS: SERÁ FORNECIDO NO ATO DA VISITA
PELA PREFEITURA
MODELO Nº 04

DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA

À Comissão de Licitação

Ref.: Edital de Tomada de Preços nº 01/2018

Conforme o disposto no Edital em epígrafe e de acordo com a Resolução nº 218 de
29/06/1973 e nº 317, de 31/10/1986, do CONFEA - Conselho Federal de Engenharia e
Agronomia e Art. 2º da Lei nº 12.378, de 31/12/2010, declaramos que o responsável
técnico pela(s) obra(s) do(s) lote(s), caso venhamos a vencer a referida licitação, é:

LOTE

Nome

Especialidade

CREA/CAU
BR Nº

Data do
Registro

Assinatura

Declaramos, outrossim, que o(s) profissional(ais) acima relacionado(s) pertence(m) ao
nosso quadro técnico de profissionais permanentes, com relacionamento junto à
empresa, dentro das leis trabalhistas vigentes.

(inserir o local), (inserir o dia) de (inserir o mês) de (inserir o ano).
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(carimbo, nome, nº RG e CPF, e assinatura do responsável legal)

MODELO Nº 05

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

À Comissão de Licitação

Ref.: Edital de Tomada de Preços n 01/2018

O signatário da presente, em nome da proponente (inserir razão social
da proponente), declara, expressamente, que se sujeita às condições estabelecidas
no edital de Tomada de Preços em consideração e dos respectivos modelos, adendos
e documentos, que acatará integralmente qualquer decisão que venha a ser tomada
pelo licitador quanto à qualificação apenas das proponentes que hajam atendido às
condições estabelecidas e demonstrem integral possibilidade de executar a(s) obra(s)
e/ou os serviços.
Declara, ainda, para todos os fins de direito que não se encontra
inadimplente ou em processo de falência ou recuperação judicial, que não está
impedida de participar de licitações ou contratar com qualquer órgão da administração
pública bem como declara a inexistência de fatos supervenientes impeditivos da
qualificação ou que comprometam a idoneidade da proponente nos termos do artigo
32, parágrafo 2, e artigo 97 da Lei 8.666, de 21 de junho de 1993, e suas alterações e
que está ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

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

(carimbo, nome, nº RG e CPF, e assinatura do responsável legal)
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MODELO Nº 06

(razão social, endereço, telefone, “fac-simile”, e-mail e CGC/MF)

PROPOSTA DE PREÇOS
(inserir o local), (inserir o dia) de (inserir o mês) de (inserir o ano).

À Comissão de Licitação

Ref.: Edital de Tomada de Preços nº 01/2018.

Prezados Senhores,
Apresentamos e submetemos à apreciação de V. S nossa proposta de preços relativa
à execução (inserir o objeto da licitação), do lote nº 01 da licitação em epígrafe.
LOTE

01

QTD

01

UND

DESCRIÇÃO

CONTRATAÇÃO
DE
EMPRESA
DE
ENGENHARIA OU ARQUITETURA PARA A
EXECUÇÃO COMPLETA DA OBRA DE
READEQUAÇÃO,
REFORMA
E
RESTAURAÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO
UND DE SANTA AMELIA – PR .

VLR
MAXIMO
UNITÁRIO

R$

VLR
MAXIMO
TOTAL

R$

- OS SERVIÇOS DEVERÃO SER EXECUTADOS
CONFORME DISCRIMINADOS NA PLANILHA
ORÇAMENTÁRIA, CRONOGRAMA GLOBAL E
PROJETO, ANEXOS DESTE EDITAL.
VALOR

TOTAL
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O preço global, fixo e sem reajuste, proposto para execução do objeto do lote é de R$
(inserir o valor da proposta) (inserir o valor por extenso).

O prazo de execução do objeto do referido lote é de (inserir o prazo de execução
por extenso) dias, contado a partir do 10º dia da data da 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 do 10º dia da data limite
estabelecida para o recebimento das propostas (envelopes n° 1 e n° 2) pela Comissão de
Licitação.

Declaro que em expressa referência de submissão da proposta ao edital, que nos
preços mantidos na proposta escrita, estão incluídos todos os encargos trabalhistas,
previdenciários, fiscais, comerciais e outros de quaisquer natureza que se fizerem
indispensáveis à perfeita contratação do objeto da licitação (se a proposta for efetuada via
sistema eletrônico não será exigido esta declaração).

Atenciosamente,

(carimbo, nome, nº RG e CPF, e assinatura do responsável legal)
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MODELO Nº 07

APRESENTAÇÃO OBRIGATÓRIA

PROPONENTE: ................................................................................................................
ENDEREÇO.................................................................................................
CNPJ:....................................FONE/FAX:(0xx) .............................................
DECLARAÇÃO

Declaramos, para os fins de direito, na qualidade de proponente
do procedimento licitatório, sob a modalidade Tomada de Preços 01/2018, instaurado pela
Prefeitura Municipal de Santa Amélia - PR:



que a empresa não possui empregados menores de 18 (dezoito) anos em trabalho
noturno, perigoso ou insalubre, nem emprega menores de 16 (dezesseis) anos, salvo na
condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos e

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente declaração.

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

(carimbo, nome, nº RG e CPF, e assinatura do responsável legal)
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MODELO Nº 08

APRESENTAÇÃO OBRIGATÓRIA

PROPONENTE: ................................................................................................................
ENDEREÇO.................................................................................................
CNPJ:....................................FONE/FAX:(0xx) .............................................

DECLARAÇÃO

Declaramos, para os fins de direito, na qualidade de proponente
do procedimento licitatório, sob a modalidade Tomada de Preços N.º 01/2018 instaurado
pela Prefeitura Municipal de Santa Amélia - PR que:


Não se encontra inadimplente ou em processo de falência ou recuperação judicial;

Não está impedida de licitar e nem é objeto de quaisquer restrições
ou
notas
desabonadoras no cadastro de quaisquer órgãos da administração pública estadual direta
ou indireta
Por ser expressão da verdade, firmamos a presente declaração.
.........................., ...... de.......................... de 2018.

(carimbo, nome, nº RG e CPF, e assinatura do responsável legal)
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MODELO Nº 09

APRESENTAÇÃO OBRIGATÓRIA

PROPONENTE: ................................................................................................................
ENDEREÇO.................................................................................................
CNPJ:....................................FONE/FAX:(0xx) .............................................

DECLARAÇÃO

Declaramos, para os fins de direito, na qualidade de proponente
do procedimento licitatório, sob a modalidade Tomada de Preços 01/2018, instaurado pela
Prefeitura Municipal de Santa Amélia - PR que possuímos Conta Corrente/Poupança em
instituição financeira conforme descrição abaixo:

Banco:

Agência nº:

Cidade da agência:
Conta nº:

Nome da agência:
Endereço da agência:

Titular:

Data de abertura:

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente declaração.
.........................., ...... de.......................... de 2018.

(carimbo, nome, nº RG e CPF, e assinatura do responsável legal)
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MODELO Nº 10

MINUTA DO CONTRATO

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

CONTRATO Nº

/2018

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR
PREÇO GLOBAL A PREÇOS FIXOS E SEM
REAJUSTE QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO
DE SANTA AMÉLIA - PR E A EMPRESA
___________ , NA FORMA ABAIXO:

O Município de Santa Amélia, Estado do Paraná, pessoa jurídica de direito público
interno, com sede na Avenida Dr. Alcides Prudente Pavan nº. 130 Santa Amélia - PR,
inscrito no CNPJ nº 76.235.746/0001-46, doravante denominada CONTRATANTE,
representado neste ato pelo Prefeito Municipal, Sr. Jarbas Carnelossi, em pleno
exercício de seu mandato e funções, residente e domiciliado nesta cidade, portador do
RG nº. 1.877.144-SSP-PR e do CPF sob nº. 329.758.309-63, e a empresa
_____________ estabelecida na ___________ nº _____, bairro _________, na cidade
de __________, Estado ______, inscrita no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica do
Ministério da Fazenda sob o nº ____________, neste ato representada por seu
_____________, o Sr. ____________, portador da Cédula de Identidade RG nº ____
expedida pela Secretaria de Estado de Segurança Pública e inscrito no Cadastro de
Pessoas Físicas do Ministério da Fazenda sob o nº: ______, doravante designada
CONTRATADA, estando as partes sujeitas as normas da Lei 8.666/93 e suas
alterações subsequentes, ajustam o presente Contrato de Prestação de serviços
decorrência da TOMADA DE PREÇOS - 01/2018, mediante as seguintes cláusulas e
condições a seguir expressas, definidoras dos direitos, obrigações e responsabilidades
das partes, a saber:
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CONDIÇÕES ESPECÍFICAS

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO DO CONTRATO E FUNDAMENTO
LEGAL.

Parágrafo Primeiro - O objeto do presente Contrato, licitado, é para:
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA OU ARQUITETURA PARA A
EXECUÇÃO COMPLETA DA OBRA DE READEQUAÇÃO REFORMA E
RESTAURAÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO DE SANTA AMELIA – PR, sobregime de empreitada por preço global a preços fixos e sem reajuste, em consonância
com os projetos, especificações técnicas, demais peças e documentos de licitação
fornecida pelo CONTRATANTE.

CLÁUSULA SEGUNDA - DO VALOR
Parágrafo Primeiro - O preço global para a execução do objeto deste
Contrato, a preço fixo e sem direito a reajuste é de R$______________
(______________________), daqui por diante denominado “VALOR CONTRATUAL”.

CLÁUSULA TERCEIRA - DOS RECURSOS
Parágrafo Primeiro - As despesas com a obra objeto deste edital correrão à
conta de recursos do Ministério do Turismo e próprios do município de Santa Amélia PR, referente às seguintes dotações orçamentárias:
SECRETARIA

DESPESA /
FONTE

OBRAS

422-000

OBRAS

421-731

DOTAÇÃO
FUNCIONAL
PROGRAMATICA
040011545100041003449051
0000
040011545100041003449051
0000

DESCRIÇÃO
OBRA E INSTALAÇÕES

OBRA E INSTALAÇÕES
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CLÁUSULA QUARTA - DO PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS E DA
RESPONSABILIDADE DA FISCALIZAÇÃO
Parágrafo Primeiro - A CONTRATADA obriga-se a entregar ao CONTRATANTE o
objeto deste Contrato, em estrita observância aos serviços estabelecidos no edital e
inteiramente concluído em condições de aceitação e de utilização em até 90 (noventa)
dias, contados a partir do 5º dia da data da publicação da Ordem de Serviço.
Parágrafo Segundo - A fiscalização da execução dos serviços, objeto deste Contrato,
será feita pela Arquiteta Maria de Lourdes Almeida Marcone, devidamente inscrito no
CAU/BR sob o nº A 15478-4, que assume neste ato total responsabilidade sobre a
fiscalização da obra.

CLÁUSULA QUINTA - DA VIGÊNCIA
Parágrafo Primeiro - O prazo de vigência do presente Contrato é de 360 (trezentos e
sescenta) dias, contados a partir da data da publicação da Ordem de Serviço.

CONDIÇÕES GERAIS

CLÁUSULA SEXTA - DO INÍCIO DOS SERVIÇOS
Parágrafo Primeiro - Os serviços deverão ser iniciados no máximo em até o 5º dia
após a da data da publicação da Ordem de Serviço.

CLÁUSULA SÉTIMA - DAS OBRAS PROVISÓRIAS
Parágrafo Primeiro - A CONTRATADA deve submeter à fiscalização, os desenhos e
especificações técnicas propostos para as obras provisórias, que deverá aprová-los
caso estejam adequados ao objeto deste Contrato.
Parágrafo Segundo - A CONTRATADA é responsável pelo projeto das obras
provisórias.
Parágrafo Terceiro - A aprovação pela fiscalização não altera as responsabilidades da
CONTRATADA pelo projeto de obras provisórias.
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Parágrafo Quarto - A CONTRATADA deve obter a aprovação de terceiros para o seu
projeto de obras provisórias, onde requeridas.

CLÁUSULA OITAVA - DA PRORROGAÇÃO DE PRAZO
Parágrafo Primeiro - Somente poderá ser admitida alteração do prazo, com anuência
expressa da CONTRATANTE, quando:
a) Ocorrer alteração do projeto e/ou especificações pelo CONTRATANTE,
b) Houver serviços extraordinários que alterem as quantidades,
c) Houver serviços complementares, obedecidos os dispositivos
regulamentares,
d) Ocorrer atraso no fornecimento de dados informativos, materiais e qualquer
subsídio à(s) obra(s), que estejam sob responsabilidade expressa do CONTRATANTE,
e) Ocorrer atos do CONTRATANTE que interfiram na execução contratual,
f) Ocorrer atos de terceiros que interfiram no prazo de execução ou outros
devidamente justificados e aceitos pelo CONTRATANTE;
g) Ocorrer por motivos de força maior ou caso fortuito, entre outros, “lock out”,
perturbações industriais, guerras, atos de inimigo público, bloqueio, insurreições,
epidemias, quarentenas, avalanches, terremotos, enchentes, explosões ou quaisquer
outros acontecimentos semelhantes e equivalentes a estes, desde que estes fatos
tenham influência direta sobre a execução da(s) obra(s) e que fujam ao controle seguro
de qualquer das partes interessadas, as quais não consigam impedir sua ocorrência. A
expressão “força maior” deve, também, incluir qualquer atraso causado por legislação,
regulamentação ou atos governamentais, por ação ou omissão do CONTRATANTE,
que venham causar atrasos à CONTRATADA. Nenhuma parte será responsável
perante a outra pelos atrasos ocasionados por motivo de força maior.
Parágrafo Segundo - Enquanto perdurarem os motivos constantes do inciso II ou
quando ocorrer a suspensão do Contrato por ordem do CONTRATANTE, 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 subcontratada não poderão ser alegados como decorrentes de força maior.
Parágrafo Terceiro - Para que a CONTRATADA possa invocar os fatos indicados no
caput como capazes de justificar quaisquer atrasos, os mesmos deverão ser
comunicados ao CONTRATANTE por escrito e devidamente comprovados, no prazo
máximo de 48 (quarenta e oito) horas do início da referida ocorrência.
Parágrafo Quarto - Os motivos invocados pela CONTRATADA serão julgados pelo
CONTRATANTE após a constatação da veracidade da sua ocorrência.
Parágrafo Quinto - Após a aceitação dos motivos evocados pela CONTRATADA
poderá haver acordo entre as partes para uma eventual prorrogação do prazo com a
expressa anuência do CONTRATANTE.
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Parágrafo Sexto - Caso a CONTRATADA não execute, total ou parcialmente, qualquer
dos itens ou serviços previstos no projeto, especificações técnicas e demais
documentos integrantes da licitação, 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 e/ou garantias,
e/ou pagamento direto ao CONTRATANTE, inclusive será declarada inidônea, ficando
impedida de firmar contrato pelo prazo de até 2 (dois) anos, conforme gravidade da
infração e dos danos decorrentes.

CLÁUSULA NONA - DA CESSÃO DO CONTRATO E SUBCONTRATAÇÃO
Parágrafo Primeiro - A CONTRATADA não poderá ceder o presente Contrato, no todo
ou em parte, a nenhuma pessoa física ou jurídica, sem autorização prévia, por escrito,
do CONTRATANTE.
Parágrafo Segundo - 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(s) obra(s) no
prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, da data da aplicação da multa, sem prejuízo de
outras sanções contratuais;
Parágrafo Terceiro - Se eventualmente for concedida a subcontratação no todo ou em
parte, com expressa anuência da CONTRATANTE, não reduz nem elimina as
responsabilidades e obrigações da CONTRATADA para com o CONTRATANTE, em
decorrência deste Contrato, nem importará em estabelecer qualquer vínculo entre o
CONTRATANTE e o subcontratado, no entanto esta responde solidariamente com o
subcontratante pela perfeição da prestação.

CLÁUSULA DÉCIMA - DOS SERVIÇOS NÃO PREVISTOS

Parágrafo Primeiro - Por determinação do CONTRATANTE fica obrigada a aceitar,
nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizer (em)
na(s) obra(s), em até 25 % (vinte e cinco por cento) do preço inicial atualizado do
Contrato.
Parágrafo Segundo - A supressão de serviços resultante de acordo celebrado
expressamente entre o CONTRATANTE e a CONTRATADA poderá ultrapassar o limite
estabelecido no parágrafo anterior.
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Parágrafo Terceiro - Se no Contrato não houver sido contemplados preços unitários
para determinados serviços, esses serão fixados mediante acordo entre as partes,
respeitados os limites estabelecidos no caput desta Cláusula.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DO RECEBIMENTO DOS SERVIÇOS, DA
ACEITAÇÃO E DA POSSE.
Parágrafo Primeiro - O objeto deste Contrato será recebido após a comunicação da
conclusão do objeto deste Contrato pela CONTRATADA ao CONTRATANTE, ficando a
CONTRATADA responsável pelo bom funcionamento dos serviços executados, exceto
por danos que sejam de responsabilidade do CONTRATANTE.
Parágrafo Segundo - A aceitação da(s) obra(s) pelo CONTRATANTE se dará quando
não houver qualquer pendência por parte da CONTRATADA.
Parágrafo Terceiro - O recebimento definitivo do objeto deste Contrato não exclui a
responsabilidade civil pela qualidade da(s) obra(s), nem a ético-profissional, pela
perfeita execução do Contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA FISCALIZAÇÃO, TESTES, REUNIÕES DE
GERENCIAMENTO E COMUNICAÇÃO.
Parágrafo Primeiro - A fiscalização da execução dos serviços, objeto deste Contrato,
será feita pelo CONTRATANTE através do profissional constante do Parágrafo
Primeiro da Cláusula Quarta deste contrato, qualificado e devidamente credenciado,
com responsabilidades específicas e sendo a execução dos serviços supervisionada
por profissionais designados pelo CONTRATANTE.
Parágrafo Segundo - A CONTRATADA deverá permitir que funcionários, engenheiros,
especialistas e demais peritos enviados pelo CONTRATANTE:
a) Inspecionem a qualquer tempo a execução do objeto do presente Contrato;
b) Examinem os registros e documentos que considerarem necessários
conferir;
c) Verifiquem se estão disponíveis no local da execução do objeto do presente
Contrato os empregados, veículos, máquinas e equipamentos, sob pena de
multa e, em caso de reincidência, na eventual rescisão contratual.
Parágrafo Terceiro - No desempenho destas tarefas, deverão os técnicos do
CONTRATANTE contar com a total colaboração da CONTRATADA.
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Parágrafo Quarto - 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 Quinto - A CONTRATADA deve manter no canteiro de obra(s) um projeto
completo e cópia das especificações técnicas os quais deverão ficar reservados para o
manuseio da fiscalização e do pessoal do órgão financiador da(s) obra(s).
Parágrafo Sexto - A execução de serviços aos domingos e feriados somente será
permitida com autorização prévia da fiscalização.
Parágrafo Sétimo - 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 financeiros para o
CONTRATANTE.
Parágrafo Oitavo - Entende-se por defeito, vício ou incorreção oculta aquele resultante
da má execução ou má qualidade de materiais empregados, não se referindo aos
defeitos devidos ao desgaste normal de uso. Correrão por conta da CONTRATADA as
despesas relacionadas com a correção, remoção e/ou substituição do material
rejeitado.
Parágrafo Nono - 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 então
CONTRATADA responderá pelos custos, através de glosas de créditos e/ou 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 caberá, também, a aplicação do disposto no art. 87 da Lei Federal nº
8.666/93.
Parágrafo Décimo - A fiscalização e a CONTRATADA podem solicitar reuniões de
gerenciamento um ao outro. A finalidade é revisar os planos para o trabalho
remanescente e discutir os problemas potenciais.
Parágrafo Décimo Primeiro - A fiscalização e a CONTRATADA devem elaborar ata
dos assuntos tratados nas reuniões de gerenciamento e distribuir cópias aos
participantes da reunião. A responsabilidade das partes na tomada de providências
deve ser decidida pela fiscalização e informada por escrito a todos que participaram da
reunião.
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Parágrafo Décimo Segundo - Toda a comunicação entre as partes deverá ser feita
por escrito. A notificação tornar-se-á efetiva após o seu recebimento.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DA FORMA DE PAGAMENTO

Parágrafo Primeiro - O pagamento dos serviços será efetuado em moeda brasileira
corrente, após as medições, apresentação correta de cada fatura dos serviços
executados e documentos pertinentes, devidamente protocolados, em até 30 (trinta)
dias, desde que cumpridas as cláusulas contratuais e obedecidas às condições para
liberação do pagamento pelo Licitador e obedecida a ordem cronológica dos
empenhos.
Parágrafo Segundo - O faturamento deverá ser protocolado, em 02 (duas) vias
(original e uma cópia), no protocolo geral na sede do CONTRATANTE e deverá ser
apresentado, conforme segue, de modo a padronizar condições e forma de
apresentação:
Parágrafo Terceiro - Nota fiscal/fatura com discriminação resumida dos serviços
executados, período de execução da etapa, número da licitação, número do contrato
de empreitada, observação referente à retenção da contribuição previdenciária e outros
dados que julgar convenientes, não apresentar rasura e/ou entrelinhas e esteja
certificada pelo engenheiro fiscal;
a)
cópia da guia de recolhimento da Previdência Social – GRPS
de execução do serviço, devidamente quitada e autenticada em
Serventia Notarial, de conformidade com o demonstrativo de
dados referentes ao FGTS/INSS, e cópia da guia de
recolhimento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço FGTS do último recolhimento devido, devidamente quitada e
autenticada em Serventia Notarial, de conformidade com o
demonstrativo de dados referentes ao FGTS/INSS, exclusivo
para obra;
b)
A liberação da primeira parcela fica condicionada à
apresentação:
1.
Da guia da ART OU RRT pela CONTRATADA;
2.
Inscrição da obra na Previdência Social mediante a
apresentação da matrícula CEI - Cadastro Específico da Obra;
3.
Da inscrição da obra no cadastro do Fundo de Garantia por
Tempo de Serviço - FGTS;
4.
Do recolhimento da garantia de execução e adicional, se
houver.
Rua Alcides Prudente Pavan Nº 130 – Centro – Santa Amélia-PR
CEP: 86370-000 - TEL: (43) 3544-1234

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA AMÉLIA
ESTADO DO PARANÁ
CNPJ 76.235.746/0001-46
d)
1.

2.

A liberação da última parcela fica condicionada à
apresentação:
Da Certidão de Averbação de Obra de Construção Civil - PF,
expedida pela Secretaria da Receita Federal do Brasil da
matrícula CEI – Cadastro Específico da Obra para fins de
averbação do imóvel no órgão de registro;
Do Termo de Recebimento Provisório.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DAS PENALIDADES

Parágrafo Primeiro - À CONTRATADA serão aplicadas penalidades pelo
CONTRATANTE a serem apuradas na forma, a saber:
a) multa de 0,1% (um décimo por cento) do valor contratual por dia
consecutivo que exceder à data prevista para conclusão da(s) obra(s);
b) multa de 1% (um por cento) do valor contratual quando, por ação,
omissão ou negligência, a CONTRATADA infringir qualquer das demais
obrigações contratuais;
c) multa de 1% (um por cento) do valor contratual quando a
CONTRATADA não disponibilizar os veículos, máquinas e
equipamentos na obra, conforme estabelece o Parágrafo Primeiro da
Cláusula Décima Nona;
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(s) obra(s) no prazo máximo de 15 (quinze) dias, da data
da aplicação da multa, sem prejuízo de outras sanções contratuais;
e) multa de 20% (vinte por cento) do valor contratual quando ocorrer o
cancelamento do Contrato conforme o estabelecido na Cláusula
Vigésima Segunda, Parágrafo Primeiro;
f) suspensão do direito de participar em licitações/contratos financiados
com recursos do Sistema de Financiamento de Ações nos Municípios
do Estado do Paraná – SFM, de recursos do CONTRATANTE, ou de
qualquer órgão da administração direta ou indireta: (I) pelo prazo de até
2 (dois) anos quando, por culpa da CONTRATADA, ocorrer a
suspensão, ou (II) declaração de inidoneidade por prazo a ser
estabelecido pelo CONTRATANTE em conformidade com a gravidade
da infração cometida pela CONTRATADA, observando-se o disposto
no artigo 78 e incisos da Lei Federal n° 8.666/93 e suas alterações
posteriores;
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Parágrafo Segundo - A multa será cobrada pelo CONTRATANTE de acordo com o
estabelecido pela legislação pertinente.
Parágrafo Terceiro - As penalidades previstas no caput poderão cumular-se, mas o
montante das multas não poderá exceder a 30% (trinta por cento) do valor contratual
e, também, não excluem a possibilidade de rescisão administrativa do Contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DA APLICAÇÃO DAS PENALIDADES

Parágrafo Primeiro - Quando da aplicação de multas, o CONTRATANTE notificará
a CONTRATADA que terá prazo de 10 (dez) dias para recolher à Tesouraria do
CONTRATANTE a importância correspondente, sob pena de incorrer em outras
sanções cabíveis.
Parágrafo Segundo - Compete ao CONTRATANTE, quando for o caso, por
proposta da fiscalização, a aplicação de penalidades, tendo em vista a gravidade da
falta cometida pela CONTRATADA.
Parágrafo Terceiro - É facultado à CONTRATADA recorrer, conforme estabelece a
legislação vigente, quando não concordar com as penalidades aplicadas.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉXTA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

Parágrafo Primeiro - A CONTRATADA se obriga a:
(a) assegurar a execução do objeto deste Contrato, a proteção e a
conservação dos serviços executados bem como, na forma da Lei,
respeitar rigorosamente as recomendações da ABNT;
(b) manter, em todos os locais de serviços, um seguro sistema de
sinalização e segurança, principalmente nos de trabalho em vias públicas,
de acordo com as normas de segurança do trabalho;
(c) dar ciência à fiscalização da ocorrência de qualquer fato ou condição
que possa atrasar ou impedir a conclusão do objeto deste Contrato em
partes ou no todo;
(d) fornecer EPIs Equipamentos de Proteção Individual e outros materiais
de segurança a todos os funcionários;
(e) providenciar a matrícula do objeto deste Contrato no INSS;
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(f) não manter em seu quadro de pessoal menores de 18 (dezoito) anos
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;
Parágrafo Segundo - Correrão a conta da CONTRATADA todas as despesas e
encargos de natureza trabalhista, previdenciária, social ou tributária, de sua
responsabilidade, incidentes sobre os serviços objeto deste Contrato.
Parágrafo Terceiro - A execução de serviços aos domingos e feriados somente
será permitida com a autorização prévia da fiscalização e do CONTRATANTE.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE
Parágrafo Primeiro - 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 do objeto do presente Contrato;
(d) garantir à CONTRATADA acesso às suas instalações.

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - DOS MATERIAIS, VEÍCULOS, MÁQUINAS E
EQUIPAMENTOS.
Parágrafo Primeiro - Os materiais, veículos, máquinas e equipamentos a serem
empregados nos serviços decorrentes deste Contrato serão fornecidos pela
CONTRATADA e serão de primeira qualidade e excelentes condições de uso,
cabendo ao CONTRATANTE, por intermédio da fiscalização, impedir o emprego
daqueles que julgar impróprios.
Parágrafo Segundo - A responsabilidade pelo fornecimento em tempo hábil dos
materiais, veículos, máquinas, equipamentos e mão de obra, será, exclusivamente,
da CONTRATADA.
Parágrafo Terceiro - Sempre que dos documentos de licitação não constarem
características determinadas em referência à mão de obra, materiais, veículos,
maquinas e equipamentos, entender-se-á que os mesmos devem ser novos, da
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melhor qualidade em suas respectivas espécies, de acordo com a finalidade a que
se destinam.

CLÁUSULA DECIMA NONA - DA SEGURANÇA DA OBRA

Parágrafo Primeiro - 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.

CLÁUSULA VIGÉSIMA - DA RESPONSABILIDADE CIVIL DA CONTRATADA
Parágrafo Primeiro - 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.

CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA - DA RESCISÃO

Parágrafo Primeiro - O CONTRATANTE se reserva o direito de rescindir o Contrato
independentemente de interpelação judicial ou extrajudicial, 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 90 (noventa) dias
por parte da CONTRATADA sem justificativa aceita pelo
CONTRATANTE;
(d) quando houver inadimplência de Cláusulas ou condições
contratuais por parte da CONTRATADA e desobediência da
determinação da fiscalização;
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(e) demais hipóteses mencionadas no artigo. 78 da Lei 8.666/93 e suas
alterações posteriores.
Parágrafo Segundo - Decorrido atraso na execução do objeto, de período igual ou
superior a 1/3 (um terço) do prazo de execução, sem manifestação da
CONTRATADA, estará caracterizado a inadimplência da mesma ficando assegurado
ao CONTRATANTE o direito de tomar as medidas cabíveis para a Rescisão
Contratual e a aplicação da multa em conformidade com o estabelecido na Cláusula
Décima Quarta, letra d.
Parágrafo Terceiro - A rescisão do Contrato, quando motivada por qualquer dos
itens acima relacionados, implicará a apuração de perdas e danos, sem embargos
da aplicação das demais penalidades legais cabíveis.
Parágrafo Quarto - Declarada a rescisão do Contrato, que vigorará a partir do 10º
dia da data da sua declaração, a CONTRATADA se obriga, expressamente, como
ora o faz, a entregar os serviços já concluídos, os materiais depositados e o canteiro
de obras inteiramente desembaraçado, não criando dificuldades de qualquer
natureza.

CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA - DAS PRÁTICAS CORRUPTAS.
Parágrafo Primeiro - A CONTRATADA que tenha sido declarada, temporária ou
permanentemente, incursa em práticas de corrupção em licitações e/ou em
execução de contratos, está sujeita às sanções previstas na legislação vigente e nas
normas do BID. Se, de acordo com o procedimento administrativo, ficar comprovado
que um representante da CONTRATADA, ou quem atue em seu lugar, incorreu em
práticas corruptas contrárias aos mais altos níveis éticos, o licitador poderá:
a)
rejeitar qualquer proposta de adjudicação relacionada com o
respectivo processo de aquisição ou contratação;
b)
declarar
a
CONTRATADA
inelegível,
temporária
ou
permanentemente, para participar em futuras licitações ou contratos
financiados com recursos advindos do CONTRATANTE.

CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCEIRA - DOS CASOS OMISSOS
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Parágrafo Primeiro - Os casos omissos serão dirimidos de comum acordo entre as
partes, com base na legislação em vigor.

CLÁUSULA VIGÉSIMA QUARTA - DA FRAUDE E DA CORRUPÇÃO.
Parágrafo Primeiro - Os licitantes devem observar e o contratado deve observar e
fazer observar por seus fornecedores e subcontratados, se admitida subcontratação,
o mais alto padrão de ética durante todo o processo de licitação, de contratação e
execução do objeto contratual.
Parágrafo Segundo - Para os propósitos desta cláusula, definem-se as seguintes
práticas:
a)
“Prática corrupta”: oferecer, dar, receber ou solicitar, direta
ou indiretamente, qualquer vantagem com o objetivo de influenciar a
ação de servidor público no processo de licitação ou na execução de
contrato;
b)
“Prática fraudulenta”: a falsificação ou omissão dos fatos,
com o objetivo de influenciar o processo de licitação ou de execução de
contrato;
c)
“Prática colusiva”: esquematizar ou estabelecer um acordo
entre dois ou mais licitantes, com ou sem o conhecimento de
representantes ou prepostos do órgão licitado, visando estabelecer
preços em níveis artificiais e não competitivos;
d)
“Prática coercitiva”: causar dano ou ameaçar causar dano,
direta ou indiretamente, às pessoas ou sua propriedade, visando
influenciar sua participação em um processo licitatório ou afetar a
execução do contrato;
e)
“Prática obstrutiva”: (i) destruir, falsificar, alterar ou ocultar
provas em inspeções ou fazer declarações falsas aos representantes
do organismo financeiro multilateral, com o objetivo de impedir
materialmente a apuração de alegações de prática prevista, deste
Edital; (ii) atos cuja intenção seja impedir materialmente o exercício do
direito de o organismo financeiro multilateral promover inspeção.
Parágrafo Terceiro - Na hipótese de financiamento, parcial o integra, por organismo
financeiro multilateral, mediante adiantamento ou reembolso, este organismo imporá
sanção sobre uma empresa ou pessoa física, inclusive declarando-a inelegível,
indefinidamente ou por prazo determinado, para a outorga de contratos financiados
pelo organismo se, em qualquer momento, constatar o envolvimento da empresa,
diretamente ou por meio de um agente, em práticas corruptas, fraudulentas,
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colusivas, coercitivas ou obstrutivas ao participar da licitação ou da execução de um
contrato financiado pelo organismo.
Parágrafo Quarto - Considerando os propósitos das cláusulas acima, o licitante
vencedor, como condição para a contratação, deverá concordar e autorizar que, na
hipóteses de o contrato vier a ser financiado, em parte ou integralmente, por
organismo financeiro multilateral, mediante adiantamento ou reembolso, permitirá
que o organismo financeiro e/ou pessoas por ele formalmente indicadas possam
inspecionar o local de execução do contrato e todos os documentos, contas e
registros relacionados à licitação e à execução do contrato.

CLÁUSULA VIGÉSIMA QUINTA - DAS ALTERAÇÕES
Parágrafo Primeiro - Serão incorporadas a este Contrato, mediante TERMOS
ADITIVOS, quaisquer modificações que venham a ser necessárias durante a sua
vigência, decorrente das obrigações assumidas pela CONTRATADA, alterações nos
projetos, nas especificações técnicas, nas quantidades, nos prazos ou nos valores
para todos os fins e efeitos de direito.

CLÁUSULA VIGÉSIMA SEXTA - DO CONHECIMENTO DAS PARTES
Parágrafo Primeiro - Ao firmar este instrumento, declara a CONTRATADA ter plena
ciência de seu conteúdo, bem como dos demais documentos vinculados ao presente
Contrato.

CLÁUSULA VIGÉSIMA SÉTIMA - DA GARANTIA DE EXECUÇÃO E GARANTIA
ADICIONAL
Parágrafo Primeiro - 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.
Parágrafo Segundo - A proponente vencedora, quando da assinatura do termo de
contrato de empreitada, deverá, sob pena de decair o direito de contratação,
apresentar comprovação da formalização da garantia de execução e garantia
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adicional, se houver. O recolhimento da garantia de execução e da garantia
adicional poderá ser efetuado nas seguintes modalidades:
a)
Depósito em espécie, cheque visado ou bancário, nominativo
ao licitador;
b)
Carta de fiança bancária, sendo obrigatório que o prazo de
validade da mesma seja, no mínimo, igual ao prazo de execução do
objeto deste Contrato acrescido de 6 (seis) meses, incluindo cláusula
de renúncia ao benefício de ordem;
c)
Seguro-garantia em apólice nominal ao licitador e emitido por
seguradora brasileira ou autorizada a funcionar no Brasil, sendo
obrigatório que o prazo de validade seja,
no mínimo, igual ao
prazo de execução do objeto deste Contrato acrescido de 6 (seis)
meses.
Parágrafo Terceiro - Se ocorrer majoração do valor contratual o valor da garantia
de execução será acrescido pela aplicação de 5% (cinco por cento) sobre o valor
contratual majorado. No caso de redução do valor contratual, poderá a Contratada
ajustar o valor da garantia de execução, se assim o desejar.
Parágrafo Quarto - O recolhimento da garantia de execução deverá ser efetuado na
tesouraria do licitador.
Parágrafo Quinto - A Contratada perderá a garantia de execução e a garantia
adicional, quando for o caso, quando:
a)
da inadimplência das obrigações e/ou rescisão do termo de
contrato de empreitada;
b) quando do não recebimento definitivo e/ou não aceitação pelo
CONTRATANTE da (s) obra(s).
Parágrafo Sexto - 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:
a)
aceitação pelo CONTRATANTE do objeto contratual e o termo
de recebimento definitivo;
b) apresentação da 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.
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CLÁUSULA VIGÉSIMA OITAVA - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
Parágrafo Único - Qualquer objeto de valor histórico ou de outro interesse ou valor
significativo que venha a ser descoberto em qualquer parte do canteiro de obras
e/ou local em que está sendo executado o objeto do presente edital é de
propriedade do CONTRATANTE a CONTRATADA deverá notificar à fiscalização tal
descoberta e aguardar instruções sobre os procedimentos a serem seguidos.

CLÁUSULA VIGÉSIMA NONA - DO FORO
Parágrafo Primeiro - As partes contratantes ficam obrigadas a responder pelo
cumprimento deste termo, perante o Foro da Comarca do CONTRATANTE, Estado
do Paraná.
Parágrafo Segundo - Justas e contratadas, firmam as partes este instrumento, em 2
(duas) vias de igual teor, com as testemunhas presentes ao ato, a fim de que
produza seus efeitos legais.

Local/data

CONTRATANTE

CONTRATADA

Fiscalização
CREA/CAU n°
Testemunhas:

Nome:
RG nº

Nome:
RG nº
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ADENDO Nº 01
EXTRATO DO CONTRATO
CONTRATO Nº ______/2018
TOMADA DE PREÇOS Nº 01/2018
CONTRATANTE:

Município de Santa Amélia – Estado do Paraná

CONTRATADO:
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA OU ARQUITETURA
PARA A EXECUÇÃO COMPLETA DA OBRA DE READEQUAÇÃO REFORMA E
RESTAURAÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO DE SANTA AMELIA – PR
VALOR:
DOTAÇÃO:
SECRETARIA

DESPESA/
FONTE

OBRAS

422-000

OBRAS

421-731

DOTAÇÃO
FUNCIONAL
PROGRAMATICA
040011545100041003449
0510000
040011545100041003449
0510000

DESCRIÇÃO
OBRA E INSTALAÇÕES

OBRA E INSTALAÇÕES

PRAZO DE EXECUÇÃO: 90 (noventa) dias contados a partir do 5º dia da data da
publicação da Ordem de Serviço.

PRAZO DE VIGÊNCIA: 360 (trezentos e sescenta dias) dias a partir do 5º dia da data da
publicação da Ordem de Serviço.

Santa Amélia-PR,
CONTRATANTE

de

de 2018.
CONTRATADA
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ADENDO Nº 02

Elementos gráficos



Planilha de Serviços (Orçamento)



Cronograma Global



Projeto/Planta

OBS: Serão fornecidos anexos junto ao edital no sítio
eletrônico da Prefeitura www.santaamelia.pr.gov.br ou através
de solicitação pelo e-mail compras@santaamelia.pr.gov.br
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TERMO DE REFERENCIA

1 - OBJETO: execução de obra de reforma, restauração e readequação do Terminal
Rodoviário localizado na Av. Carlírio Gomes dos Santos, 09 – lote 10, quadra M –
Centro - Santa Amélia, de propriedade da Prefeitura Municipal de Santa Amélia –
PR.
2- ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO: Execução da obra de reforma, readequação e
restauração do Terminal Rodoviário. A obra deverá seguir criteriosamente e
rigorosamente os documentos (projetos, memorial descritivo, planilha orçamentária,
cronograma e demais itens relacionadas) constantes no Edital de Licitação, quando
da assinatura do contrato, assim como cumprir todos os itens sendo que deverá ser
feito uma visita ao local da obra a fim de eliminar qualquer dúvida referente à
execução. Todos os serviços a serem executados estão previstos na documentação
apresentada.
Todo material empregado na obra deverá receber aprovação da fiscalização antes
de ser utilizado. No caso de o construtor querer substituir materiais ou serviços que
constam nas especificações, deverá apresentar memorial descritivo, memorial
justificativo para sua utilização e a composição orçamentária completa, que permita
comparação com materiais e/ ou serviços semelhantes. Os serviços e materiais
serão executados em conformidade com as Normas Brasileiras, dentro do prazo
estipulado em cronograma, usando materiais especificados, que assegurem a
viabilidade técnica do empreendimento.

3 – SERVIÇOS PRELIMINARES E GERAIS:
DEMOLIÇÕES E RETIRADAS: Toda a demolição e retirada (portas, janelas, forro,
portões, balaustres de concreto, alvenaria de tijolo sem reaproveitamento, louças,
metais e acessórios, calçadas em concreto, luminárias, placas, fios elétricos,
detalhes da platibanda, pisos, revestimentos das paredes e árvores) deverá ser feito
já no início da obra pelo construtor.
A demolição e retirada somente acontecerá no prédio do terminal rodoviário e no
salão do pavimento superior, não entrando o local destinado à Escola Caminhos do
Coração – APAE.

LOCAÇÃO DA OBRA: Toda a locação da obra, inclusive as rampas, deverá ser
feita com as medidas apresentadas em projeto de arquitetura.
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MOVIMENTAÇÃO DE TERRA: O terreno deverá ser adequado de acordo com as
cotas apresentadas no projeto, na lateral esquerda da edificação, local onde será
implantada a rampa de circulação de ônibus, deverá ser regularizada e compactada
adequadamente para receber a estrutura de concreto armado destinada a circulação
de ônibus.

4 - INFRAESTRUTURA: Deverão ser obedecidas as Normas da ABNT, e seguido às
especificações do projeto estrutural e memorial descritivo, no que diz respeito à
infraestrutura e supraestruturas (fundações, impermeabilização, piso em concreto
armado, pilares e vigas).

5 – EXECUÇÃO DA OBRA: Durante todo o processo de execução da obra deverá
ser seguidos as especificações constantes nos projetos, memorial descritivo,
orçamento, planilha orçamentária e demais itens de detalhes, quanto à estrutura
completa, alvenaria, revestimento da alvenaria (chapisco, reboco), revestimentos
cerâmico de paredes, pisos cerâmicos, cobertura, forro, pintura interna e externa,
soleiras, pingadeiras, louças, metais e acessórios, instalações elétricas e hidráulicas,
acessibilidade, paisagismo, letreiro e todo acabamento da obra.
As especificações completas encontram-se na documentação do processo
licitatório, e além das imagens em 3D no projeto arquitetônico.

6 – MEDIÇÕES: Serão feitas as medições de acordo com os serviços executados no
período, conforme o cronograma apresentado.
7 – RECEBIMENTO DA OBRA:
RECEBIMENTO PROVISÓRIO: Na penúltima medição com a vistoria e aceite feita
pela fiscalização, será emitido um Termo de Recebimento Provisório da Obra, para
providências da documentação pertinente (certidões).
Na última medição para o recebimento do saldo a pagar, deverá ser apresentado as
certidões quitadas e atualizadas e o Termo de Recebimento Definitivo.
RECEBIMENTO DEFINITIVO: O termo de recebimento definitivo da obra ou
serviços contratados será lavrado 30 (trinta) dias após o recebimento provisório,
referido acima, com as seguintes condições:
- constatação de que todos os itens especificados no Recebimento Provisório foram
atendidos, quanto a defeitos ou imperfeições que venham ainda serem observados
em qualquer elemento da obra ou serviço;
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- solucionadas todas as reclamações porventura feitos, quanto à falta de pagamento
a operários ou fornecedores de materiais e prestadores de serviços empregados na
execução da obra, quanto este for feito por parte da prefeitura, ficando a cargo do
executor da obra esses pagamentos.
- entrega de documentos, certidões, matrícula, comprovantes de pagamentos, ou
outros que comprovem, ou seja, necessários para a finalização da obra.
Os termos de recebimento definitivo serão passados no mesmo número de vias
assinado e distribuído de forma idêntica à estabelecida no item procedente para o
recebimento provisório. Este termo deverá conter declaração formal de que o prazo
de 5 (cinco) anos mencionado no artigo 618 do Código Civil, abaixo transcrito,
referente à responsabilidade do construtor, será contado, em qualquer hipótese a
partir da data desse mesmo terno.
"ART. 618 - Nos contratos de empreitada de edifícios ou outras construções
consideráveis, o empreiteiro de materiais e execução responderá durante o prazo
irredutível de 5 (cinco) anos, pela solidez e segurança do trabalho, assim em razão
dos materiais, como do solo".
Ao término da obra, juntamente com a apresentação da Nota Fiscal emitida de
recebimento da última medição pela Contratada, deverá ser apresentada a CND Certidão Negativa de Débito da obra.
8 – TAXAS: As licenças, taxas, seguros, ART/RRT, registro da obra no CREA/CAU,
inscrição da obra no CEI/INSS, registros legais e técnicos, etc., necessários à
execução da obra contratada, são de inteira responsabilidade da CONTRATADA e
deverão ser realizados de acordo com as posturas federal, estadual e municipal e
outras entidades representativas.
9– SEGURANÇA DO TRABALHO: Serão obedecidas todas as recomendações com
relação à segurança do trabalho, constantes das normas do Ministério do Trabalho e
normas da ABNT atinentes ao assunto, no que couber especialmente as seguintes:
-NB-252/82 - Segurança na execução de obras e Serviços de construção (NBR7678);
-NR-1 - Disposições gerais (norma governamental);
-NR-18 - Obras de construção, demolição e reparos (norma governamental).
A observância destas normas não desobriga as empresas do cumprimento de
disposições legais complementares relativas à Segurança e à Medicina do Trabalho,
determinadas na legislação federal, estadual ou municipal.
Dar especial atenção às normas NR-04, NR-9, NR-10, NR-18 e NBR 7678(ABNT).
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Manter ambientes ventilados por ocasião do manuseio de materiais combustíveis
(colas, solventes, impermeabilizantes, etc.). Os trabalhadores nessas atividades
deverão ter pleno conhecimento sobre o manuseio de extintores de incêndio.
A contratante deverá ter em seu canteiro de obras, responsável orientado por
Engenheiro de Segurança do Trabalho, que deverá implantar e orientar os
procedimentos constantes das Normas Regulamentadoras.
Em caso de acidente no canteiro da obra, o CONSTRUTOR deverá:
– Prestar todo e qualquer socorro imediato às vitimas, e comunicar imediatamente o
ocorrido ao Serviço de Socorro municipal e à fiscalização da obra.
– Paralisar os serviços, local e nas suas circunvizinhas, a fim de evitar a
possibilidade de mudanças das circunstâncias relacionadas com o acidente;
Todo acidente com perda de tempo (todo aquele do qual decorre lesão pessoal que
impede o acidentado de voltar ao trabalho no mesmo dia, ou no dia imediato à sua
ocorrência, no horário regulamentar) será imediatamente comunicado, da maneira
mais detalhada possível, à FISCALIZAÇÃO.
A FISCALIZAÇÃO poderá suspender qualquer serviço no qual se evidencie risco
iminente, ameaçando a segurança de pessoas (usuários, funcionários ou
transeuntes), equipamentos e/ou o patrimônio da CONTRATANTE.
As suspensões dos serviços motivadas por condições de insegurança, e
consequentemente, a não observância das normas, instruções e regulamentos aqui
citados, não exime o CONSTRUTOR das obrigações e penalidades das cláusulas
do(s) contrato(s) referente(s) a prazos e multas.
A contratada se obriga ao rigoroso cumprimento das exigências de proteger as
partes móveis dos equipamentos e de evitar que as ferramentas manuais sejam
abandonadas sobre passagens, andaimes e superfícies de trabalho, bem como para
o respeito ao dispositivo que proíbe a ligação de mais de um equipamento elétrico
na mesma tomada.
A contratada estará obrigada a fazer cumprir rigorosamente estes itens objetivando
com isso os riscos e acidentes de trabalho.
Antes do início do serviço, a Contratada deverá apresentar à Fiscalização o
responsável pela execução dos serviços a realizar, ocasião em que serão fixadas
as precauções específicas ligadas à natureza dos trabalhos.
Serão realizadas inspeções periódicas no canteiro de obra da Contratada, a fim de
verificar o cumprimento das determinações legais, o estado de conservação dos
dispositivos protetores do pessoal e das máquinas, bem como para fiscalizar a
observância dos regulamentos e normas de caráter geral. À Contratada compete
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acatar as recomendações decorrentes das inspeções, e sanar as irregularidades
apontadas.
Caberá à Contratada fazer a comunicação, da maneira mais detalhada possível,
por escrito, de todo tipo de acidente, inclusive princípios de incêndio. O Construtor
deverá dispor de equipamentos, extintores de incêndio, do tipo, quantidade e porte
compatíveis com as dimensões e características das instalações, nos locais onde
estiver executando os serviços, no almoxarifado, no escritório e/ou instalações
provisória da obra. É vedado o uso, por empregado do CONSTRUTOR, de
equipamentos de proteção contra incêndio de propriedade da Instituição –
Prefeitura Municipal de Santa Amélia, sem prévia permissão por parte da
Administração.
É de responsabilidade da Contratada manter em estado de higiene todas as
instalações do canteiro de obras, devendo permanecer limpas, isentas de lixo,
detritos em geral, e de forma satisfatória ao uso.
Caberá à Contratada manter no canteiro de obras todos os itens básicos para o
atendimento de primeiros socorros (como cortes, arranhões). Acidentes mais graves
deverão ser imediatamente encaminhados à Unidade de Saúde.
A Contratada fornecerá aos seus empregados todos os equipamentos de proteção
individual de caráter rotineiro, tais como: capacete de segurança, protetores faciais,
óculos de segurança contra impactos, óculos de segurança contra radiações,
óculos de segurança contra respingos, luvas e mangas de proteção, botas de
borracha, calçados de couro, cintos de segurança, respiradores contra pó,
protetores auriculares e outros.
Caberá à Contratada manter, no canteiro de obras, vigias que controlem a entrada e
saída de todos os materiais, máquinas, equipamentos e pessoas, bem como manter
a ordem e disciplina em todas as dependências da obra previamente solicitado à
concessionária local, não sendo permitido este trabalho feito por funcionário não
habilitado.
10 – INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS:
Os serviços e obra serão realizados em rigorosa observância e estrita obediência às
prescrições e exigências contidas no Termo de Referência e Memorial Descritivo, e
em todos os projetos apresentados, sem prejuízo das exigências contidas nas
normas pertinentes a cada serviço ou etapa da obra. Se houver alguma alteração ou
necessidade, caberá ao CONTRATANTE fornecer todos os detalhes para a
CONTRATADA, ou vice-versa, previamente aprovados e rubricados para dar
andamento à obra ou serviço.
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Todos os projetos e materiais especificados neste memorial, assim com a mão de
obra, salvo disposição em contrário, serão fornecidos pela Contratada, e deverão ser
seguidos rigorosamente pela Contratada.
Serão impugnados pela FISCALIZAÇÃO todos os trabalhos executados em
desacordo com as condições contratuais ou normas técnicas vigentes, assim como
materiais em desacordo com o especificado.
As ferramentas e equipamentos de uso no canteiro de obras serão dimensionados,
especificadas e fornecidas pela CONTRATADA, de acordo com o plano de
execução, observados as especificações estabelecidas, em cada caso.
Caberá a CONTRATADA a responsabilidade pela aferição das dimensões dos
alinhamentos, com as reais condições encontradas no local.
Havendo discrepância entre as reais condições existentes no local e os elementos
do projeto arquitetônico que é referência para a elaboração dos demais projetos, a
ocorrência será objeto de comunicação por escrito á FISCALIZAÇÃO, a quem
competirá deliberar.
Para a execução deste serviço, serão necessárias as observações quanto o uso de
materiais e mão de obra.
Todos os materiais a serem empregados na obra deverão ser comprovadamente de
1ª qualidade e satisfazer as especificações deste memorial e seguir rigorosamente o
que foi especificado assim como as normas brasileiras. A expressão primeira
qualidade, quando citada, tem nas presentes especificações o sentido que lhe é
atualmente dado no comércio: indica quando existirem diferentes graus de qualidade
de um mesmo produto, a gradação de qualidade superior.
Na ocorrência de comprovada impossibilidade de se adquirir e empregar um
determinado material especificado deverá ser solicitado sua substituição, a juízo da
fiscalização, que analisará sua qualidade, resistência, aspecto e preço.
O construtor fica obrigado a facilitar meticulosa fiscalização dos materiais, execução
das obras e serviços contratados, o que implica no acesso da fiscalização a qualquer
momento e a todas as partes da obra.
Nos itens onde há indicação da marca, nome do fabricante ou tipo comercial, estas
indicações se destinam a definir o tipo em que se enquadram na concepção global
da obra, padrão de qualidade requerida. Poderão ser aceitos produtos similares
equivalentes mediante pedido de substituição efetuado, por escrito, à fiscalização,
que por sua vez analisará em conjunto com a Contratante a solução a ser adotada.
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A mão de obra a ser empregada na execução da obra será de inteira
responsabilidade da construtora, devendo reunir permanentemente em serviço uma
equipe, devidamente uniformizada e equipada com EPI's exigidos, com número de
funcionários bem dimensionadas para total cumprimento do cronograma físicofinanceiro, assim como profissional da área de engenharia ou arquitetura, para
assegurar o bom desempenho, segurança e progresso satisfatório da obra. A
presença de um profissional de engenharia e arquitetura é primordial para a troca de
informações entre a fiscalização e obra.
Critério de analogia referido será estabelecido em cada caso pela FISCALIZAÇÃO,
sendo objeto de registro no “Diário de Obras”, que será feito pela fiscalização, tendo
o contratado conhecimento.
Para os serviços que forem ajustados, caberá também ao construtor fornecer e
conservar, pelo período que for necessário, equipamentos adequados.
Deverá, ainda, por questão de segurança proceder à delimitação (fecho, tapume,
interdição, avisos) do local onde serão executadas as obras de forma a evitar o
transito de terceiros no local. Considera-se a proibição de terceiros que não são
diretamente ligadas à obra, com exceção de todas as pessoas diretamente ligadas à
mesma, dentro do seu limite, sem a prévia autorização da contratada e fiscalização.
Obedecer às normas da ABNT, NBR-12284 - Áreas de Vivência dos Canteiros de
Obras-Procedimento, e demais pertinentes.
O canteiro de obras e serviços poderá localizar-se-á junto à obra ou em local a ser
determinado pela FISCALIZAÇÃO e deverá ser fornecido pelo CONSTRUTOR, e
todas as adaptações, que se fizerem necessárias, para o melhor andamento e
execução da obra deverão ser executados a expensas da mesma, bem como todas
aquelas necessárias à Segurança do Trabalho exigidas por lei, e à segurança dos
materiais, equipamentos, ferramentas, etc., a serem estocados.
Deverão ser previstas à custa do CONSTRUTOR, todas as placas necessárias à
obra, exigidas por lei, bem como a placa da CONTRATANTE.
A apresentação de uma proposta na licitação é considerada como evidência
de que o concorrente examinou completamente todos os itens que fazem parte
do processo licitatório, cedidos pela Prefeitura Municipal de Santa Amélia e
que as comprovou entre si e que obteve informações satisfatórias sobre
qualquer ponto de dúvida antes de preparar a sua proposta, e que considera a
documentação da licitação totalmente satisfatória, não cabendo portanto
durante a execução da obra de qualquer reclamação, acréscimo de serviços ou
omissão dos itens do cronograma, planilha orçamentária e projetos.
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11 – LIMPEZA FINAL DA OBRA: As superfícies a serem pintadas só poderão
receber a tinta após lixamento e limpeza da superfície.
Antes do recebimento do verniz as portas deverão ser lixadas para a remoção da
qualquer tipo de resíduo. Cada demão da tinta somente será aplicada quando a
precedente estiver perfeitamente seca, devendo-se observar o intervalo especificado
pelo fabricante.
Deverão ser adotadas precauções especiais, a fim de evitar respingos de tinta em
superfícies não destinadas à pintura, como vidros, ferragens das esquadrias, pisos,
bancadas e outros.
Todos os materiais deverão ser recebidos em seus recipientes originais, contendo as
indicações do fabricante, identificação da tinta, como cor, lote, data de validade,
numeração da fórmula, com rótulos intactos e latas sem avarias.
Toda modificação que não está prevista neste memorial descritivo, deverá ser
comunicado imediatamente á fiscalização que tomará as decisões sobre o serviço.
As superfícies a serem pintadas serão protegidas quando perfeitamente secas e
lixadas; A obra será entregue em perfeito estado de limpeza e conservação,
devendo apresentar funcionamento perfeito de todas as suas instalações e
aparelhos e com as instalações definitivas ligadas.
Todos os pisos deverão ser totalmente limpos, e todos os detritos que ficarem
aderentes deverão ser removidos, sem danos às superfícies. Durante a limpeza da
obra deve-se ter o cuidado de vedar todos os ralos para que os detritos provenientes
da limpeza não venham a obstruí-los posteriormente.
Todos os metais, ferragens e louças deverão ficar totalmente limpas, polidos, tendo
sido removido todo o material aderente até que se obtenham suas condições
normais. Todas as ferragens serão limpas e lubrificadas, substituindo-se aquelas
que não apresentarem perfeito funcionamento e acabamento.
Deverá haver cuidado especial com a limpeza dos vidros, sobretudo junto às
esquadrias, removendo os resíduos.
As instalações elétricas e hidráulicas deverão ser testadas e em funcionamento na
entrega da obra.
A obra deverá permanecer limpa em todas as suas etapas e ser entregue limpa,
para que a FISCALIZAÇÃO efetue a vistoria, testes e ensaios e o recebimento da
mesma. O recebimento em geral também deverá estar de acordo com a NBR-5675.
A obra deverá ser entregue de tal maneira, que se tenham condições de ocupação e
uso imediatos, com equipamentos funcionando, isentas de sobras de materiais,
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entulhos e outros tipos de resíduos, sem qualquer material ou equipamento que não
faça parte das atividades do local.
O prazo de entrega da obra será de acordo com o cronograma.
Todas as informações relacionadas aos projetos deverão ser sanadas antes e durante a
execução da obra, com o profissional responsável pela fiscalização, ou ainda com o
Secretário de Obras do município, na ausência do agente fiscalizador.

12 – VALOR DA OBRA:
Valor total da obra: R$ 235.054,81 (duzentos e trinta e cinco mil cinquenta e quatro
reais e oitenta e um centavos)
13 – JUSTIFICATIVA: a obra visa favorecer aos moradores da cidade, tendo como
objetivo final a reforma do Terminal Rodoviário, sendo o cartão de visita do
município.
8 – PRAZO PARA ELABORAÇÃO DA OBRA: 90 (noventa) dias.
9 – LOCAL DA OBRA: Município de Santa Amélia/PR.
10 – UNIDADE FISCALIZADORA: Secretaria de Obras, Viação e Serviços Públicos.

Santa Amélia/PR, 11 de janeiro de 2018.

__________________________________________________
ARQUITETA MARIA DE LOURDES ALMEIDA MARCONE
Secretaria de Obras do Município de Santa Amélia/PR
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