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CORONEL DOMINGOS SOARES
ESTADO DO PARANÁ

CENTRO ADMINISTRATIVO ADÃO REIS
CNPJ 01614415/0001-18
AV ARAUCÁRIA, 3120
FONE/FAX 46-3254-1166 – CEP 85557000

PROCESSO N.º 65/2017 – TOMADA DE PREÇO N.º 03/2017
INTRODUÇÃO
01. OBJETIVO DO CERTAME
O presente processo licitatório visa contratar serviços de assessoria na elaboração de
projeto de prevenção e combate a incêndio e pânico.
02. INSTAURADOR, SUPORTE LEGAL e REGIME DE CONTRATAÇÃO
O Município de Coronel Domingos Soares-PR, sito a Av. Araucária, 3120, com fulcro na
Constituição do Estado do Paraná Artigo 27, Lei Complementar 123, de 14 de dezembro
de 2006; Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e suas alterações posteriores e o contido
neste Edital, torna público que realizará Tomada de Preços tipo menor preço global,
com base na seguinte agenda de eventos:
- Protocolo de envelopes até as 11 horas (horário local) do dia 10 de abril de 2017 no
Departamento de Administração no Centro Administrativo Adão Reis.
- Abertura dos envelopes a partir das 11:10 horas (horário local) do dia 10 de abril de
2017 na Sala de reuniões do Centro Administrativo Adão Reis.
- Cadastro de fornecedor será realizado somente até a data de 07 de abril de 2017, até o
final do expediente, segundo regramento do Decreto Municipal 04/2017.
- Visita técnica será realizada, mediante agendamento prévio e deverá ocorrer até a data
de 07/04/2017.
03. INFORMAÇÕES, ESCLARECIMENTOS E ALTERAÇÃO DO EDITAL
03.1 Informações e esclarecimentos relativos ao edital, seus modelos, adendos e anexos
poderão ser solicitados, por escrito, à Comissão de Licitação, até 05 (cinco) dias úteis
antes da data limite para o recebimento das propostas (envelopes n° 1 e n° 2), sendo que
as respostas serão enviadas por escrito a todas as proponentes, até 02 (dois) dias úteis
antes do recebimento das propostas, sem identificar a proponente que deu origem à
consulta.
03.2 A qualquer tempo, antes da data limite para o recebimento das propostas (envelopes
n° 1 e n° 2), o licitador poderá, por sua própria iniciativa ou como conseqüência de algum
esclarecimento solicitado por uma possível proponente, alterar os termos do Edital,
mediante a emissão de um adendo.
03.3 Nos casos em que a alteração do Edital importe em modificação das propostas, o
licitador prorrogará o prazo de entrega das mesmas.
03.4 De acordo com o que dispõem o § 2º do artigo 22 da Lei 8.666/93 os interessados
em participar do certame deverão estar devidamente cadastrados junto ao Cadastro
Municipal de Fornecedores de Coronel Domingos Soares-PR até a data de 07 de abril de
2017, sendo que os proponentes não cadastrados nestas condições estarão impedidos de
participar do certame.
4. OBJETO, TIPO, PRAZO e VALOR MÁXIMO
04.1 A presente licitação tem por objeto a execução, sob regime de empreitada por preço
global, tipo menor preço global, dos seguintes serviços:
a. Objeto: elaboração de projeto de prevenção e combate a incêndio e pânico,
correspondendo a descrição detalhada constante do Anexo I deste Edital.
b. Prazo de execução: 06(seis) meses após contratação.
c. Preço máximo: R$ 4.300,00(quatro mil e trezentos reais).
04.2 Independentemente do valor apresentado pela proponente para cada item, o preço
global da proposta não poderá ultrapassar os Preços Máximos estabelecidos no item 04.1
e respectivas letras, sob pena de desclassificação.
04.3 O prazo de execução dos serviços será contado a partir da assinatura do Termo
Contratual.
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05. ÍNDICES FINANCEIROS
A proponente deverá comprovar, por meio do modelo n° 05 em anexo, sua capacidade
financeira mediante a apresentação dos índices de liquidez geral (LG), liquidez corrente
(LC) e endividamento (E), cujos valores limites são os a seguir estabelecidos:
(LG) (valor mínimo)
1,10

(LC) (valor mínimo)
1,10

(E) (valor máximo)
0,50

06. RECURSOS FINANCEIROS E DOTAÇÃO.
Das despesas com a contratação da empresa para a execução do objeto deste Edital,
correrão a conta de recursos próprios do Município, na seguinte Dotação Orçamentária:
11001-divisão de engenharia
1545215012047-manter atividades de obras e urbanismo
3390390000-outros serviços de terceiros pessoa jurídica
07. PASTA TÉCNICA e ELEMENTOS INSTRUTORES.
07.1 A Pasta Técnica com o inteiro teor do edital e seus respectivos modelos, adendos e
anexos poderá ser examinada no endereço mencionado no item 02 em horário comercial
ou através do site http://www.pmcds.pr.gov.br. A Municipalidade não assume
responsabilidade com a proposta de proponente que não recebeu este edital, seus
modelos e anexos diretamente do licitador. Neste caso, não serão aceitos protestos ou
reclamações de empresas em relação a tais documentos, principalmente no que concerne
ao item 03.2.
07.2 É parte integrante deste edital os modelos e anexos ao final descritos.
08. CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO
8.1. Poderão participar deste certame os interessados do ramo de atividade pertinente ao
objeto da contratação que atenderem a todas as exigências constantes deste Edital e
seus Anexos e que estejam previamente cadastrados no rol de fornecedores do Município
de Coronel Domingos Soares.
8.2 - É vedada a participação direta ou indireta nesta licitação de:
a) pessoa física;
b) empresas estrangeiras que não funcionem no País;
c) empresa em regime de subcontratação, ou ainda, em consórcio;
d) empresa que estiver sob concurso de credores, dissolução, liquidação, processo de
falência ou recuperação judicial;
e) empresa que tenha sido declarada inidônea para contratar com a Administração
Pública, Direta ou Indireta, Federal, Estadual ou Municipal, ou que tenha sido punida com
suspensão do direito de licitar e contratar com o Município;
f) que estejam em situação irregular perante a Fazenda Pública, em qualquer esfera da
Administração, perante o FGTS e UNIÃO;
g) mantenham, direta ou indiretamente, sociedade ou participação com servidor ou
dirigente ligado ao governo municipal.
h) tenham em seu quadro, empregados menores de 18 (dezoito) anos efetuando trabalho
noturno, perigoso ou insalubre ou, ainda, empregados com idade inferior a 16 (dezesseis)
anos, efetuando qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14
(quatorze) anos. Conforme Observância ao Disposto do Inciso XXXIII do Artigo 7º da
Constituição Federal.
i) representação de mais de uma empresa pelo mesmo representante.
j) entidades empresariais controladoras, coligadas ou subsidiárias entre si.
k) sociedades cooperativas.
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8.3. Visando a comunicação entre a Prefeitura Municipal e as empresas interessadas na
licitação, no tocante à eventuais alterações do edital, deverá ser preenchido o protocolo
de retirada do Edital junto ao setor de compras/licitações.
09. APRESENTAÇÃO E ENTREGA DAS PROPOSTAS
09.1 A proponente arcará com todos os custos relativos à elaboração e submissão de sua
proposta. O licitador não será responsável direta ou indiretamente por nenhum desses
custos, independentemente do desenvolvimento do processo licitatório.
09.2 A proponente deverá protocolar junto ao setor de protocolo da municipalidade, na
data e hora fixados neste edital, os envelopes:
a) ENVELOPE Nº 1 - HABILITAÇÃO PRELIMINAR;
b) ENVELOPE Nº 2 - PROPOSTA DE PREÇOS.
Os envelopes deverão ser entregues fechados e inviolados, contendo em sua parte
externa e frontal os dizeres:
RAZÃO SOCIAL DO PROPONENTE
CNPJ/MF
ENVELOPE 1 - PROPOSTA DE PREÇOS
TOMADA DE PREÇOS Nº __/2017
RAZÃO SOCIAL DO PROPONENTE
CNPJ/MF
ENVELOPE 1 - HABILITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº __/2017

09.3 A proposta (envelopes n°01 e n°02) deverá ser protocolada junto ao setor municipal
de protocolo, centro Administrativo Adão Reis, não sendo aceito envio por correio ou outro
serviço de entrega.
09.4 A proposta, os demais documentos, bem como toda a correspondência trocada entre
a proponente e o licitador deverão ser escritos em língua portuguesa assim como
documentos de apoio, ilustrações, catálogos, folhetos e outros similares.
09.5 Após ultrapassado o horário determinado neste edital para protocolo de envelopes
de propostas e habilitação, nenhum outro envelope será recebido, sob qualquer pretexto.
10. HABILITAÇÃO PRELIMINAR - ENVELOPE Nº 1
10.1 Os documentos necessários à habilitação poderão ser apresentados em original,
cópia autenticada (em tabelião de notas ou pela Comissão de Licitação em confronto com
o original), ou publicação em órgão de imprensa e deverão estar com prazo de validade
em vigor. Quando o prazo de validade não estiver expresso no documento, o mesmo será
aceito desde que a data de emissão não seja anterior a 60 (sessenta) dias da data limite
para o recebimento das propostas.
10.2 Deverão estar inseridos no envelope nº 01 :
1) Quanto à Habilitação Jurídica:
a) Certificado de Cadastro de Fornecedor emitido pelo Municipio de Coronel Domingos
Soares, Estado do Parana, devidamente em vigor para o exercício de 2017;
b) declaração, sob penas da lei, que não mantém em seu quadro de pessoal menores em
horário noturno de trabalho ou em serviços perigosos ou insalubres, não mantendo ainda,
em qualquer trabalho, menores de 16 (dezesseis) anos, salvo na condição de aprendiz, a
partir de 14 (quatorze) anos (Lei 10.097/00) (Modelo em anexo ao edital)
c) declaração de que a proponente enquadra-se como pequena ou micro empresa para
os fins da Lei Complementar 123/06 (Modelo em anexo ao edital), quando for o caso.
2) Quanto à Regularidade Fiscal e Trabalhista:
Este quesito será aferido através da apresentação do certificado de fornecedor
devidamente válido do proponente sendo que os proponentes que por ventura estiverem
com alguma certidão negativa vencida junto ao Cadastro Municipal de Fornecedores, por
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ocasião da abertura do certame, deverão apresentar documento que supra esta
deficiência acondicionada no envelope da habilitação deste certame.
3) Quanto à Qualificação Técnica:
a) declaração de recebimento de documentos (Modelo em anexo ao edital);
b) Comprovação de aptidão de ter executado os serviços licitados, mediante
apresentação da Certidão de Acervo Técnico - CAT expedido pelo CREA, em nome do
Responsável Técnico indicado para a execução dos serviços, comprovando a execução
de serviços de características semelhantes e de complexidade tecnológica e operacional
equivalentes ou superiores ao objeto da presente licitação, podendo, para tal, ser
computado a soma de vários acervos.
c) Atestado de visita técnica expedido pela direção do Departamento Municipal de
engenharia, atestando que o representante técnico da proponente compareceu junto
aquele setor da administração municipal e obteve informações necessárias das
dimensões dos trabalhos a serem desenvolvidos, tais como localização dos imóveis e dos
dados que se farão necessários para o aperfeiçoamento do objeto a ser contratado.
c.1) Para constituir o Atestado de Visita Técnica, a interessada deverá agendar a visita
técnica, pelo telefone (46) 3254-1166, com o diretor do Departamento de Engenharia,
horário de expediente. A Visita Técnica ocorrerá somente até 07/04/2017.
d) Carta de apresentação do(s) responsável(eis) tecnico(s) pela execução dos serviços
caso venha a ser contratado, sendo que do rol deverá, obrigatoriamente, constar o(s)
técnico(s) que realizaram a visita técnica.
4) Quanto à Qualificação Econômica Financeira:
a) prova de capacidade financeira (Modelo em anexo ao edital), apresentando as
demonstrações contábeis do último exercício social. Deverão ser apresentados os índices
de: - liquidez geral (LG); liquidez corrente (LC); e endividamento (E), tais índices serão
calculados como se segue:
LG = (AC + RLP) / (PC + ELP)
LC = (AC / PC)
E = (PC + ELP) / (AC + RLP+ AP)
Onde se representa:
AC-Ativo Circulante
PC-Passivo Circulante
AP-Ativo Permanente
RLP-Realizável a Longo Prazo
ELP-Exigivel a Longo Prazo
Os índices deverão ser apresentados com 2 (duas) casas decimais, desprezando-se as
demais, obedecendo-se os limites previstos no item 05;
b) demonstrações financeiras do último exercício social (balanço patrimonial anual com
demonstrações contábeis de resultados), já exigível. O balanço patrimonial anual com as
demonstrações contábeis, devidamente assinado por contabilista registrado no Conselho
Regional de Contabilidade e o representante legal da empresa, deverá vir acompanhado
dos termos de abertura e de encerramento do Livro Diário, devidamente registrados e
assinados. 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.
c) 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 anexo ao edital), em anexo.
11. PROPOSTA DE PREÇOS - ENVELOPE Nº 2
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11.1 Deverá ser apresentado um envelope n° 2, devidamente fechado e inviolado,
contendo os documentos abaixo relacionados, em uma via original. As folhas deverão ser,
preferivelmente, numeradas em ordem crescente e rubricadas por elemento credenciado
da proponente.
1) Carta-proposta de Preços (Modelo em anexo ao edital), datilografada ou impressa sem
rasura e entrelinhas. Cada proponente deverá apresentar somente uma única cartaproposta de preços que deverá conter:
a) razão social, CPNJ, endereço, telefone, “fac-simile”, e-mail, etc;
b) data;
c) preço global do objeto em moeda brasileira corrente, grafado em algarismos e por
extenso;
d) prazo de validade da proposta (mínimo de 60 dias), contados a partir da data limite
estabelecida para o recebimento das propostas (envelopes n°1 e n°2);
e) nome do titular ou do representante legalmente constituído com respectiva assinatura.
OBS: Em casos excepcionais, previamente à expiração do prazo original de validade da proposta, o licitador
poderá solicitar às proponentes uma prorrogação específica no prazo de validade. A solicitação e as
respostas deverão ser formuladas por escrito. No caso da proponente recusar-se a estender o prazo de
validade da proposta, sua proposta será rejeitada. Caso a proponente concorde com a dilação do prazo
solicitado, não será permitido modificar a respectiva proposta, nem ser motivo para arguir futuramente
qualquer alteração de preços.

12. DISPOSIÇÕES REFERENTES À PROPOSTA DE PREÇOS
12.1 A apresentação da proposta de preços na licitação será considerada como evidência
de que a proponente examinou completamente as especificações do certame 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.
12.2 Deverão estar incluídos nos preços unitários: materiais, combustíveis, equipamentos,
aparelhos, transporte de maquinas e equipamentos, ferramentas, instrumentos, materiais
de consumo, mão-de-obra de toda ordem, 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 dos serviços.
12.3 Fica bem entendido que o Município poderá, conforme a aplicação da legislação,
efetuar a retenção de impostos de sua competência a exemplo de Impostos Sobre
Serviços, INSS ou Imposto de Renda, a serem deduzidos dos créditos existentes para
adimplemento a futura contratada.
13. RECEPÇÃO E ABERTURA DAS PROPOSTAS
13.1 No local, dia e hora fixados neste edital, a Comissão de Licitação apreciará os
envelopes n° 1 e n° 2, fechados e inviolados, 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 de habilitação que será submetida ao exame da Comissão de Licitação e
das proponentes interessadas.
13.2 Juntamente com o recebimento dos envelopes n° 1 e n° 2 o representante da
proponente, se não for membro integrante da diretoria e querendo participar ativamente
(com poderes legais para representar a proponente) da sessão, deverá apresentar à
Comissão de Licitação a credencial (Modelo em anexo ao edital) com firma reconhecida,
ou através de procuração passada em cartório. A credencial é documento avulso e não
deve estar inserida em nenhum dos envelopes.
13.3 Uma mesma pessoa não poderá representar mais de uma proponente.
13.4 Em nenhuma hipótese será concedido prazo para apresentação ou substituição de
documentos exigidos e não inseridos nos envelopes nº 1 e n° 2, ressalvados os erros e
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omissões sanáveis. No entanto, é facultado à Comissão de Licitação realizar diligências
destinadas a esclarecer a instrução do processo licitatório em qualquer fase da licitação,
solicitar informações ou esclarecimentos complementares que julgar necessários, bem
como, solicitar o original de documento da proponente, devendo a mesma apresentá-lo
num prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas, a partir do recebimento da solicitação.
13.5 Após a rubrica dos documentos, a Comissão de Licitação oportunizará aos
representantes presentes a possibilidade de analisar a documentação de habilitação dos
demais proponentes, que poderão impugnar, por escrito, algum documento apresentado
em desacordo com o edital. Não havendo manifestação por parte dos proponentes a
Comissão encerrará a sessão informando que o resultado do julgamento da habilitação
será encaminhado aos interessados pelos meios usuais de comunicação (edital, “facsimile”, publicação na imprensa oficial).
13.6 Será lavrada ata circunstanciada da reunião, que registrará as impugnações,
observações e demais ocorrências, e será assinada pela Comissão de Licitação e pelas
proponentes presentes que assim o desejarem.
13.7 Será inabilitada a proponente que deixar de apresentar qualquer documento exigido,
exceto o do item 13.2, desde que a informação que nele deveria estar contida, certificada
ou atestada não puder ser suprida por outro documento apresentado ou estar disponível
em site oficial. Não serão aceitos protocolos em substituição a documentos.
13.8 A ausência de assinatura em documento emitido pela proponente poderá ser suprida
se o representante estiver presente na sessão e possuir poderes para ratificar o ato,
devendo tal fato ser registrado em ata.
13.9 Serão aceitas as certidões em original, cópia autenticada ou obtidas pela Internet,
dentro do prazo de validade, sujeitando-as às verificações caso necessário. No caso de
divergência entre os dados constantes da certidão apresentada e os dados constantes da
verificação, prevalecerá esta.
13.10 Se todas as proponentes forem inabilitadas a Comissão de Licitação poderá fixar o
prazo de 8 (oito) dias úteis para apresentação de nova documentação.
13.11 A partir da divulgação do resultado do julgamento as proponentes terão o prazo de
05 (cinco) dias úteis para interposição de recurso, se assim o desejarem, observando-se o
disposto no Artigo nº 109 da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações. Não havendo
recursos, ou definitivamente julgados, a Comissão comunicará às proponentes a data da
sessão de abertura dos envelopes nº 2, através de publicação no DIOEMS.
13.12 Caso a Comissão de Licitação conclua o exame dos documentos de habilitação na
própria sessão, anunciará o respectivo resultado. Se todas as participantes renunciarem
ao prazo para interposição de recurso, quanto à fase de habilitação preliminar, mediante
manifestação expressa a constar na respectiva ata que deverá ser assinada por todas as
proponentes, a Comissão de Licitação devolverá, mediante recibo ou protocolo, às
proponentes inabilitadas os respectivos envelopes nº 2 e procederá à abertura dos
envelopes n° 2 das proponentes habilitadas.
14. ABERTURA DO ENVELOPE Nº 2 - PROPOSTA DE PREÇOS
14.1 Na data fixada para a reunião de abertura dos envelopes nº 2, a Comissão de
Licitação devolverá à proponente não habilitada o respectivo envelope nº 2, fechado e
inviolado. Caso a proponente não habilitada não se fizer representar neste ato o
envelope nº 2 será devolvido, através dos meios convencionais, após a homologação da
licitação.
14.2 A Comissão de Licitação procederá à abertura dos envelopes 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.
14.3 Da reunião de abertura dos envelopes nº 2 será lavrada ata circunstanciada que
será assinada pela Comissão de Licitação e representantes das empresas proponentes
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presentes.
14.4 O critério a ser utilizado no julgamento das propostas será o menor preço totalizador
analisado, desde que cumprido o exigido no edital. A Comissão de Licitação poderá
relevar, numa proposta, qualquer informalidade, não harmonização ou irregularidade de
natureza secundária, formal que não constitua um desvio significativo, desde que não
prejudique ou afete a classificação relativa de qualquer outra proponente.
14.5 A ausência de assinatura na proposta e seus anexos, se houverem, poderá ser
suprida se o representante estiver presente na sessão e possuir poderes para ratificar o
ato, devendo tal fato ser registrado em ata.
14.6 A Comissão de Licitação fará a conferência da proposta de preços e seus anexos.
Constatado erro aritmético ou de anotação no preenchimento serão efetuadas as devidas
correções.
14.7 No caso de haver divergência entre o preço grafado em algarismos e o grafado por
extenso, prevalecerá o último a menos que, na opinião da Comissão de Licitação, exista
um erro grosseiro e óbvio, ou ainda, na omissão de um desses valores (algarismo ou
extenso) a proposta será válida desde que não haja dúvidas sobre o preço apresentado.
14.08 Se existir diferença entre a quantidade proposta e a exigida no edital, prevalecerá
esta.
14.09 Se existir erro aritmético na multiplicação da quantidade pelo preço unitário, o preço
unitário prevalecerá a menos que, na opinião da Comissão de Licitação, exista um erro
grosseiro e óbvio no preço unitário. Neste caso, o preço parcial cotado prevalecerá e o
preço unitário será corrigido.
14.10 Nos casos em que houver diferença entre o preço global indicado em eventual
planilha de serviços e o preço global analisado, prevalecerá este.
14.11 Se o valor de um item ultrapassar o máximo admissível estabelecido este será
desclassificado, podendo, todavia, ser aproveitado outro item constante da mesma
proposta, desde que não contrarie o contido neste edital.
14.12 A Comissão de Licitação fará a conferência do cronograma físico-financeiro, caso
haja, e procederá a correção se constatado erro, desequilíbrio físico-financeiro e/ou a
necessidade de ajuste. A simples correção de erro, desequilíbrio físico-financeiro e/ou de
ajuste não acarretará a desclassificação da mesma.
14.13 O cronograma físico-financeiro corrigido, caso exista, deverá ser aceito
expressamente pela proponente. Caso a proponente rejeite a correção, a sua proposta
será desclassificada.
14.14 Será desclassificada a proposta:
a) elaborada em desacordo com o presente edital;
b) cujo valor totalizador analisado for superior ao fixado no edital;
c) que proponha qualquer oferta de vantagens não previstas no edital;
d) que apresentar preços ou vantagens baseadas nas ofertas das demais proponentes;
e) que apresente preços unitários simbólicos, irrisórios ou de valor zero;
f) que não aceite correção do cronograma físico-financeiro, se for o caso;
g) que venha a ser considerada inexequível pela Comissão de Licitação, após
procedimento para apurar a viabilidade técnica e econômica do preço global proposto,
quando for razoável concluir que a proponente não é capaz de executar o Contrato ao
preço de sua oferta.
14.15 Consideram-se inexequíveis as propostas cujos preços analisados sejam inferiores
a 70% (setenta por cento) do preço global orçado pelo licitador, seja no computo dos doze
meses de contratação ou unitariamente mês a mês.
14.16 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 os serviços. 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. A não apresentação da
composição detalhada dos preços unitários será considerada como prova da
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inexequibilidade da proposta de preço.
14.18. Se todas as propostas de preços forem desclassificadas, a Comissão de Licitação
poderá fixar o prazo de 8 (oito) dias úteis para apresentação de nova proposta de preços.
14.19 Ocorrendo empate no preço global analisado entre duas ou mais propostas de
preços, a Comissão de Licitação procederá ao sorteio em sessão pública, para se
conhecer a ordem de classificação, desde que não ocorra o disposto no item 15.
14.20 A classificação das propostas será comunicada às proponentes através de
publicação junto ao DIOEMS-Diário Oficial Eletrônico dos Município do Sudoeste do
Paraná. A partir da divulgação do resultado do julgamento as proponentes terão o prazo
de 05 (cinco) dias úteis para interposição de recurso, se assim o desejarem, observandose o disposto no Artigo nº 109 da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações.
14.21 Não havendo recursos, ou definitivamente julgados, será declarado o vencedor.
15. DA COMPROVAÇÃO DA REGULARIDADE FISCAL E DO DIREITO DE
PREFERÊNCIA DAS MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE (LC nº
123)
15.1 As microempresas e empresas de pequeno porte deverão apresentar toda a
documentação exigida para efeito de comprovação de sua regularidade fiscal quando do
cadastramento, mesmo que apresente alguma restrição, neste caso sendo
habilitadas sob condição.
15.2 Será assegurada, como critério de desempate, a preferência de contratação para as
microempresas e empresas de pequeno porte.
15.3 Considerar-se-á empate quando as propostas apresentadas por microempresas e
empresas de pequeno porte sejam iguais ou até 10% superiores à proposta de menor
preço classificada, desde que esta não tenha sido apresentada por outra microempresa
ou empresa de pequeno porte.
15.4 Ocorrendo o empate acima descrito, a microempresa ou empresa de pequeno porte
melhor classificada poderá apresentar nova proposta de preço inferior à menor proposta
classificada, na própria sessão se presente o representante com poder para ofertar nova
proposta. Uma vez apresentada nova proposta em valor inferior será considerada
vencedora do certame e adjudicado o objeto em seu favor.
15.5 No caso de microempresa ou empresa de pequeno porte ser declarada vencedora
do certame e havendo alguma restrição na comprovação de sua regularidade fiscal, serlhe-á concedido prazo de 05 (cinco) dias úteis, prorrogáveis por igual período a critério do
licitador e mediante requerimento do proponente, para a regularização da restrição e
emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeitos de negativa.
15.6 As certidões deverão ser entregues à comissão de licitação dentro do prazo acima,
para efeito de posterior assinatura de contrato, sob pena de decair o direito à contratação
da proponente e aplicação das sanções previstas no art. 81 c/c 87 da Lei 8.666/93.
15.7 Após a entrega das certidões e análise quanto à regularidade fiscal da proponente, a
Comissão de Licitação decidirá quanto à habilitação final da mesma, que será
comunicada às proponentes através do DIOEMS-Diário Oficial Eletrônico dos Municípios
do Sudoeste do Paraná. A partir da divulgação do resultado do julgamento as
proponentes terão o prazo de 05 (cinco) dias úteis para interposição de recurso, se assim
o desejarem, observando-se o disposto no Artigo nº 109 da Lei Federal nº 8.666/93 e
suas alterações.
15.8 Caso a proponente vencedora não apresente os documentos exigidos no item 15.5,
ou não ocorrendo a contratação ou a apresentação de nova proposta de preços pela
microempresa ou empresa de pequeno porte melhor classificada, serão convocadas as
microempresas e empresas de pequeno porte remanescentes que se enquadrem na
hipótese do item 15.3, segundo a ordem de classificação.
15.9 Na hipótese de não contratação de microempresa ou empresa de pequeno porte,
nos termos dos itens anteriores, o objeto será adjudicado em favor da proposta de menor
preço originalmente vencedora do certame.
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16 ADJUDICAÇÃO E CONTRATAÇÃO
16.1 A execução dos serviços dar-se-á mediante termo de Contrato, a ser firmado entre o
licitador e a proponente vencedora da licitação.
16.2 A proponente vencedora será convocada para assinar o termo de Contrato de
Empreitada (Modelo nº 14), dentro do prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis, sob pena de
decair do direito de contratação e sujeitando-se às penalidades previstas em lei.
16.3 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.
17 GARANTIA DE MANUTENÇÃO DA PROPOSTA, GARANTIA DE EXECUÇÃO E
ADICIONAL
Para participação neste certame bem como celebração de contrato dela decorrente ficam
dispensadas as prestações de garantias, seja de manutenção de proposta ou contratual.
18 PRAZOS
18.1 Na contagem dos prazos, previstos neste edital, excluir-se-á o dia da
publicação/notificação/convocação e incluir-se-á o dia do vencimento. Só se iniciam ou
vencem os prazos referidos neste edital em dia de expediente no licitador.
18.2 O prazo para o início dos serviços começa a partir da data de assinatura do
Contrato.
19 PAGAMENTO
19.1 O pagamento dos serviços será efetuado em moeda brasileira corrente, até o 15º
(décimo quinto) dias subsequente ao fim do mês em que se deu a execução dos serviços,
condicionado a apresentação correta de cada fatura dos serviços executados e
documentos pertinentes, devidamente protocolados, desde que cumpridas às cláusulas
contratuais e obedecidas às condições para liberação dos valores, conforme o seguinte
cronograma de desembolso:
a. 60%(trinta por cento) do valor contratual quando do protocolo dos projetos ao
Corpo de Bombeiros para a primeira análise dos mesmos;
b. 40%(quarenta por cento) do valor contratual quando da entrega dos projetos a
contratante devidamente aprovados pelo Corpo de Bombeiros.
19.2 O faturamento deverá ser protocolado, em vias original, no protocolo geral na sede
do licitador e deverá ser apresentado, conforme segue, de modo a padronizar condições e
forma de apresentação:
a)
nota fiscal/fatura, com discriminação resumida dos serviços executados,
número da licitação, número do contrato, destaque do valor e da alíquota do ISS já
recolhido na prefeitura municipal, e outros dados que julgar convenientes, não apresentar
rasura e/ou entrelinhas;
b)
prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Receita Federal e o
FGTS;
c)
prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho
– Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT.
20 DEMAIS DISPOSIÇÕES DE CONTRATAÇÃO
As demais disposições pertinentes a etapa de contratação estão disciplinadas no Anexo II
- Minuta de Contrato.
21 DISPOSIÇÕES GERAIS
21.1 O licitador se reserva o direito de revogar ou anular esta licitação, parcial ou
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totalmente, sem que caiba à proponente o direito de qualquer reclamação ou indenização.
21.2 O licitador poderá declarar a licitação deserta ou fracassada, quando não acorrerem
proponentes à licitação ou nenhuma das propostas de preços satisfizer o objeto, ou anular
quando ficar evidenciado que tenha havido falta de competição e/ou conluio.
21.3 A participação nesta licitação implica a aceitação integral e irretratável dos termos do
edital.
21.4 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.
21.5 Caso as datas previstas para a realização de eventos na presente licitação sejam
declarados feriado ou ponto facultativo, esse eventos serão realizados no primeiro dia útil
subsequente.
21.6 Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão de Licitação à luz da legislação,
da jurisprudência e da doutrina aplicáveis à espécie.
Cel. Domingos Soares-PR, 23 de março de 2017

Alisson T. Ferreira
Presidente da Comissão de Licitações
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ANEXO I – DETALHAMENTO DO OBJETO
1. DETALHAMENTO DAS ESPECIFICAÇÕES DO OBJETO – SETOR DE ENGENHARIA

1.1 É objeto da presente licitação, a contratação de empresa especializada e habilitada na
prestação de serviços técnicos para elaboração de Plano de Segurança contra Incêndio e Pânico,
para os seguintes imóveis abaixo descritos:
Item
1.

Descrição do Objeto
Local
Centro de saúde – Comportando todos os prédios que abrigam o conjunto de Cidade-Av Araucaria, sn
edificações que contemplam os atendimentos de saúde e afins no quadro
urbano da cidade, prédios novos e antigos, construídos em alvenaria ou não,
bem como todas as suas divisões e divisórias internas existentes.

1.2 A contratante fornecerá para a contratada as plantas dos estabelecimentos que possuam
levantamento digital, bem como todos os demais documentos necessários e complementares que
possuir relacionados com as edificações listadas;
1.3 A contratada apresentrá como resultado final os projetos individualizados em uma via,
impresso em papel sulfite branco, devidamente autenticados pelo Corpo de Bombeiros bem como
arquivos digitais de todas as obras/instalações;
1.4 A contratada será responsável pelos levantamentos arquitetônicos das edificações que não o
possuírem sendo estes trabalhos todos feitos as custas da mesma;
1.5 A contratada arcará com todas as despesas de cópias, taxas e deslocamentos necessários
para execução dos projetos e trabalhos pertinentes;
1.6 A contratada deverá providenciar junto ao CREA/PR as competentes ARTs referentes a todos
os serviços e atividades técnicas objeto deste certame;
1.7 A contratada será responsável pela entrega dos projetos devidamente aprovados pelo Corpo
de Bombeiros do Estado do Paraná.

ANEXO II - MINUTA DE CONTRATO Nº __/201__
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE CORONEL DOMINGOS SOARES, Estado do Paraná, pessoa jurídica de direito
público interno, com sede na Av. Araucária, 3120, inscrito no CNPJ nº 01614415/0001-18, CONTRATANTE,
representado neste ato pelo Prefeito Valdir Pereira Vaz, de CPF nº. _______ em pleno exercício de seu mandato e
funções, residente e domiciliado nesta cidade.
CONTRATADA: ______________, pessoa juridica de direito privado, com sede a _______________, em _______,
Estado do _______, inscrita no CNPJ sob n° ____________ neste ato devidamente representada por __________ de
CPF ________.
Acordam e ajustam ao firmar o presente CONTRATO, nos termos e fundamentos da Lei n° 8.666, de 21 de junho de
1993, suas alterações e legislação pertinente, assim como pelas condições do Edital de Pregão /201_, pêlos termos da
proposta da CONTRATADA datada de 00/00/201__ e pelas cláusulas a seguir expressas, definidoras dos direitos,
obrigações e responsabilidades das partes:
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO
O objeto do presente contrato é Contratação de empresa especializada para aperfeiçoamento do objeto abaixo, nas
seguintes condições e especificidades:
_______________________________
CLÁUSULA SEGUNDA – DO PREÇO
O preço ajustado para execução do objeto da licitação e ao qual o CONTRATANTE se obriga a adimplir e o
CONTRATADO concorda em receber é de R$ 0,00(XXXXXX), a razão de R$ 0,00(reais) mensais.
CLÁUSULA TERCEIRA – DA VIGÊNCIA
O presente contrato terá vigência de 12(doze) meses, a contar de sua assinatura, e sua eficácia dar-se-á a partir da
data de sua publicação, por extrato do contrato.
CLÁUSULA QUARTA – DO PRAZO E CONDIÇÕES DE ENTREGA/EXECUÇÃO
4.1 O prazo total de execução será de 06(seis) meses, podendo ser prorrogado de conformidade com o disposto na Lei
8.666/93.
PARAGRAFO PRIMEIRO - É vedado à contratada aperfeiçoar o objeto sem a respectiva ordem formal, de execução
de serviços;
PARAGRAFO SEGUNDO - É vedada a contratada frustrar a execução do objeto por qualquer motivo, sem aviso
prévio antecipado de no mínimo 05(cinco) dias do referido ato, sob pena de não aceitação do mesmo e aplicação de
sansões administrativas;
PARAGRAFO TERCEIRO - A contratada será única e exclusiva responsável pelo atendimento das legislações: fiscais,
tributários, previdenciários, trabalhistas, segurança e medicina do trabalho, ambientais, equipamentos de proteção
individual e seguros em geral durante o aperfeiçoamento do objeto contratual;
PARAGRAFO QUARTO – A contratada responderá civil e criminalmente por quaisquer danos materiais ou pessoais
ocasionados, à administração e/ou terceiros, por seus empregados credenciados, pelo aperfeiçoamento do objeto,
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especialmente por danos causados a base de dados ou divulgação não autorizada de dados e informações da
municipalidade;
PARAGRAFO QUINTO – É vedada a contratada transferir ao outrem, no todo ou em parte, o objeto deste Contrato;
PARAGRAFO SEXTO - Todo objeto executado pelo contratado deverá atender às exigências de qualidade,
observados os padrões e normas baixadas pelos órgãos competentes de controle de qualidade,
atentando-se a
proponente, principalmente para as prescrições contidas no art. 39, VIII, da Lei 8.078/90 (Código de Defesa do
Consumidor).
PARAGRAFO SÉTIMO - O objeto será solicitado à contratada, pela Divisão de Compras desta municipalidade
conforme solicitação interna do departamento que originou o certame.
PARAGRAFO OITAVO - A não execução no prazo estipulado será considerada como desistência, podendo a
administração pública, indicar o próximo colocado nos itens que ganhou o primeiro, para a execução, nas mesmas
condições oferecidas pelo primeiro colocado, desde que a legislação vigente assim permita;
CLAUSULA QUINTA - DO PAGAMENTO E DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
5.1 O pagamento do valor devido para a execução do objeto deste edital, será realizado até o décimo quinto dia
do mês subsequente aquele em que se deu a execução, após devidamente aceito e conforme cronograma de
desembolso, desde que o documento fiscal se faça acompanhar de Certidão Negativa de FGTS, débitos trabalhistas e
débitos federais:
a. 60%(trinta por cento) do valor contratual quando do protocolo dos projetos ao Corpo de Bombeiros para a
primeira análise dos mesmos;
b. 40%(quarenta por cento) do valor contratual quando da entrega dos projetos a contratante devidamente
aprovados pelo Corpo de Bombeiros.
5.2 Os pagamentos serão efetuados através das seguintes dotações orçamentárias:
000000000000000 - DEPTO DE ______________
PARAGRAFO PRIMEIRO - Em recaindo o dia de pagamento no sábado, domingo ou feriado, o pagamento
será efetuado no primeiro dia útil subsequente.
PARAGRAFO SEGUNDO - O pagamento será efetuado diretamente à CONTRATADA através de depósito
bancário diretamente na conta do favorecido sendo a mesma de nº ______, agência nº ______ do banco _______.
PARAGRAFO TERCEIRO - Caso se verifique erro na fatura, o pagamento será sustado até que providências
pertinentes sejam tomadas por parte da Contratada, emitente da fatura.
PARAGRAFO QUARTO - As Notas Fiscais deverão ser entregues na Prefeitura, no endereço já declinado no
preâmbulo da presente, contendo a descrição processo licitatório bem como modalidade correspondente. As notas
fiscais deverão ser encaminhadas a municipalidade até as 16 horas do dia em que forem emitidas, podendo ser feito, de
forma provisória, através do e-mail licitapmcds@gmail.com e posteriormente, de forma definitiva, encaminhando a
original. Nenhum pagamento será efetuado antes que o documento fiscal original esteja devidamente arquivado junto ao
setor contábil desta municipalidade.
PARAGRAFO QUINTO – Notas fiscais, quando emitidas, devem ater-se ao departamento para o qual foi destinado o
objeto havendo, neste caso a seguinte possibilidade a saber: Município de Cel Domingos Soares, Av Araucária, 3120,
CNPJ 01614415/0001-18, isento de inscrição estadual.
PARAGRAFO SEXTO - Em caso de não cumprimento pela contratada de disposição contratual, os pagamentos
poderão ficar retidos até posterior solução, sem prejuízos de quaisquer outras prerrogativas contratuais.
PARAGRAFO SÉTIMO – Somente serão efetuados os pagamentos das Notas Fiscais que estiverem acompanhadas
das respectivas autorizações prévias ou empenhos emitidas pela administração, as Notas Fiscais que não
estiverem acompanhadas destas autorizações não serão recebidas, e não é o contratado autorizado a realizar o
objeto quando solicitado por terceiros ainda que vinculados a administração municipal.
CLAUSULA SEXTA - DA RECOMPOSIÇÃO DE VALORES
6.1. Para restaurar o equilibro econômico financeiro face a eventuais aumentos justificados do objeto ocorridos após a
efetiva contratação o contratado deverá fazer prova e justificar seu pleito perante a administração municipal.
6.2. Reajustes do valor do objeto somente poderão se aperfeiçoar após o decurso do período de 12 meses de
contratação, passando a incidir sobre o objeto a partir do 13º mês de contratação. Quando for o caso tomar-se-á como
referencia os índices oficiais do INPC, ou outro que o venha a substituir, para as devidas e necessárias correções.
CLÁUSULA SÉTIMA – DOS DIREITOS E RESPONSABILIDADES DAS PARTES
Constituem direitos do CONTRATANTE receber e fazer cumprir o objeto deste Contrato nas condições
ajustadas e da CONTRATADA perceber o valor pactuado na forma e prazo estabelecidos.
PARÁGRAFO PRIMEIRO - Constituem obrigações do CONTRATANTE:
a) Proporcionar todos os meios para que a contratada possa executar o objeto dentro das normas estabelecidas;
b) Proceder à conferencia do objeto, certificando-se de que atende as especificações descritas neste contrato;
c) Efetuar o pagamento ajustado;
d) Aceitar ou recusar os motivos alegados pela CONTRATADA para configurar caso fortuito ou de força maior, dando,
por escrito, as razões de sua eventual aceitação ou recusa, no prazo máximo de 5(cinco) dias consecutivos,
contados do recebimento dos documentos de comprovação;
e) Esclarecer à CONTRATADA toda e qualquer dúvida, em tempo hábil, com referência ao fornecimento e/ou
execução do objeto.
f) Manter, sempre por escrito com a CONTRATADA, os entendimentos sobre o objeto contratado.
g) Solicitar o objeto, através de Autorização devidamente assinada.
h) Exigir a apresentação de notas fiscais, recibos, atestados, declarações e outros documentos que comprovem: as
operações realizadas, o cumprimento de pedidos, o atendimento de providências, o compromisso de qualidade,
bem como fornecer à CONTRATADA recibos, atestados, vistos, declarações e autorizações de outros
compromissos que exijam tais comprovações.
i) A contratante não aceitará, sob nenhum pretexto, a transferência de responsabilidade da contratada para
terceiros, intermediários ou quaisquer outros.
PARÁGRAFO SEGUNDO - Constituem obrigações da CONTRATADA:
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a) Responsabilizar-se pela emissão de Nota Fiscal eletrônica nas exigências da Lei, ficando ciente que o
Departamento Compras não receberá a Nota que descumprir a Lei e o pagamento ficará pendente até a
regularização da situação.
c) A CONTRATADA atenderá o presente contrato, obrigando-se a efetuar a execução do objeto atendendo às normas
técnicas e legais vigentes, de modo a resguardar, sob todos os aspectos, a segurança e o interesse público.
d) Sempre que não houver prejuízo para o CONTRATANTE, as penalidades impostas poderão ser relevadas
ou transformadas em outras de menor sanção, a critério exclusivo do mesmo.
e) A aplicação das penalidades será precedida da concessão da oportunidade de ampla defesa por parte do
adjudicatário, na forma da lei.
f) O pagamento de toda e qualquer situação decorrente do aperfeiçoamento do objeto da licitação a que se refere o
presente contrato, inclusive eventuais reclamatórias trabalhistas que venham a ser formuladas decorrentes dessa
contratação.
CLÁUSULA OITAVA – DAS PENALIDADES
Por atraso ou não cumprimento total ou parcial do contrato a CONTRATANTE poderá, garantido o contraditório e a
ampla defesa, aplicar as seguintes sanções:
PARAGRAFO PRIMEIRO - ADVERTÊNCIA: É o aviso por escrito, emitido quando a Licitante e/ou Contratada
descumprir qualquer obrigação, e será expedido:
1.1. Pelo Ordenador de Despesas do Órgão, orientado pelo Fiscal do contrato ou servidor responsável pelo
recebimento do objeto da licitação, por descumprimento de obrigação na fase de entrega/execução do objeto nos
seguintes casos:
1.1.1. Quando a licitante se recusar a assinar o contrato, por um período de 5 (cinco) dias úteis contados do
vencimento do prazo para retirada ou assinatura;
1.1.2. Quando a licitante, convocada dentro do prazo de validade de sua proposta, atrasar ou ensejar o
retardamento na entrega do objeto, por um período de 5 (cinco) dias úteis contados do vencimento do prazo para
entrega;
1.1.3. Quando, no caso de execução de serviços, seja identificado atraso superior a 15 (quinze) dias no cumprimento
das metas em relação ao cronograma aprovado, não justificado pela contratada.
1.1.4. Quando a licitante descumprir qualquer outra obrigação atinente ao objeto contratado, sendo a advertência
registrada e fundamentada em documento específico.
PARAGRAFO SEGUNDO - MULTA: É a sanção pecuniária que será imposta à Contratada, pelo Ordenador de
Despesas do Órgão, por atraso injustificado na execução/entrega do objeto da licitação ou inexecução do
mesmo, sendo esta parcial ou total, e será aplicada nos seguintes casos e percentuais:
2.1. Nos casos de atrasos:
2.1.1. 0,33% (trinta e três centésimos por cento) por dia de atraso, na entrega do objeto da licitação, calculado
sobre o valor correspondente à parte inadimplente, até o limite de 9,9% (nove, vírgula, nove por cento), que
corresponde até 30 (trinta) dias de atraso;
2.1.2. 0,66 % (sessenta e seis centésimos por cento) por dia de atraso, na entrega do objeto da licitação, calculado,
desde o primeiro dia de atraso, sobre o valor correspondente à parte inadimplente, em caráter excepcional, e a
critério da CONTRATANTE, quando o atraso ultrapassar 30 (trinta) dias;
2.1.3. 2% (dois por cento) sobre o valor total contratado, por descumprimento do prazo de entrega do objeto da licitação,
sem prejuízo da aplicação do disposto nos subitens 2.1.1 e 2.1.2;
2.2. Nos casos de recusa ou inexecução:
2.2.1. 15% (quinze por cento) em caso de recusa injustificada do adjudicatário em assinar o contrato, dentro do prazo
estabelecido pela CONTRATADA ou inadimplemento parcial do objeto da licitação, calculado sobre a parte
inadimplente;
2.2.2. 20% (vinte por cento) sobre o valor total contratado, pela não entrega total do objeto da licitação ou
descumprimento de qualquer cláusula do contrato, exceto prazo de entrega.
2.3. A multa será formalizada por simples apostilamento, na forma do artigo 65, parágrafo 8º, da Lei nº 8.666/93 e
será executada após regular processo administrativo, oferecido à Contratada a oportunidade do contraditório e
ampla defesa, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar do recebimento da notificação, nos termos do parágrafo
3º do artigo 86 da Lei nº 8.666/93, observada a seguinte ordem:
2.3.1. Mediante desconto no valor da garantia depositada do respectivo contrato, quando houver;
2.3.2. Mediante desconto no valor das parcelas devidas à contratada; e
2.3.3. Mediante procedimento administrativo ou judicial de execução.
2.4. Se a multa aplicada for superior ao valor da garantia prestada, além da perda desta, responderá à Contratada pela
sua diferença, devidamente atualizada pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor – INPC ou equivalente, que
será descontada dos pagamentos eventualmente devidos pela CONTRATADA ou cobrados judicialmente. O atraso,
para efeito de cálculo de multa, será contado em dias corridos, a partir do dia seguinte ao do vencimento do
prazo de entrega, se dia de expediente normal na repartição interessada, ou no primeiro dia útil seguinte.
2.5. Em despacho, com fundamentação sumária, poderá ser relevado:
2.5.1. O atraso no aperfeiçoamento do objeto da licitação não superior a 05 (cinco) dias; e
2.5.2. A execução de multa cujo montante seja inferior ao dos respectivos custos de cobrança.
2.6. A multa poderá ser aplicada cumulativamente com outras sanções, segundo a natureza e a gravidade da
falta cometida, observados os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.
2.7. Persistindo o atraso por mais de 30 (trinta) dias, poderá ser determinada a abertura de Processo Administrativo com
o objetivo de anulação da nota de empenho e/ou rescisão unilateral do contrato, exceto se houver justificado
interesse da CONTRATADA em admitir atraso superior a 30 (trinta) dias, sendo mantidas as penalidades do
Parágrafo primeiro e do Parágrafo segundo.
PARAGRAFO TERCEIRO - SUSPENSÃO: É a sanção que impede temporariamente o contratado de participar de
licitações e de contratar com a Administração e suspende o registro cadastral da licitante e/ou contratada no Sistema de
Cadastramento de Fornecedores, de acordo com os prazos a seguir:
3.1. Por até 2 (dois) anos, quando a licitante:
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a. Convocada dentro do prazo de validade de sua proposta, não celebrar o contrato, não mantiver a
proposta, ensejar o retardamento na entrega/execução do seu objeto, falhar ou fraudar no aperfeiçoamento do contrato.
3.2. Por até 5 (cinco) anos, quando a Contratada:
a. Apresentar documentos fraudulentos, adulterados ou falsificados nas licitações, objetivando obter, para si ou
para outrem, vantagem decorrente da adjudicação do objeto da licitação;
b. Tenha praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação; e
c. Receber qualquer das multas previstas no parágrafo segundo e não efetuar o pagamento.
d. Comportar-se de modo inidôneo.
3.3. São competentes para aplicar a penalidade de suspensão:
a. O Setor responsável pelas licitações do Órgão, quando o descumprimento da obrigação ocorrer no
âmbito do procedimento licitatório; e
c. O Ordenador de Despesas do Órgão se o descumprimento da obrigação ocorrer na fase de aperfeiçoamento
do objeto contratual, entendida desde a recusa em retirar a nota de empenho ou assinar o contrato.
3.4. A penalidade de suspensão será publicada no Diário Oficial do Município e registrada no Tribuna l de
Contas do Estado - TCE.
PARAGRAFO QUARTO - DECLARAÇÃO DE INIDONEIDADE:
A declaração de inidoneidade será aplicada somente pelo Prefeito Municipal, à vista dos motivos informados na
instrução processual e poderá ser declarada inidônea a empresa que cometer ato como os descritos nos arts. 90, 92,
93, 94, 95 e 97 da Lei nº 8.666/93.
PARAGRAFO QUINTO - DISPOSIÇÕES GERAIS
5.1. As sanções previstas nos dois parágrafos anteriores poderão também ser aplicadas às empresas ou aos
profissionais que, em razão do contrato:
a. Tenham sofrido condenação definitiva por praticarem, por meios dolosos, fraude fiscal no
recolhimento de quaisquer tributos;
b. Tenham praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação;
c. Demonstrem não possuir idoneidade para contratar com a Administração em virtude de atos ilícitos
praticados.
5.2. Do direito de defesa
5.2.1. É facultado à Contratada interpor recurso contra a aplicação das penas de advertência, suspensão
temporária ou de multa, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da ciência da respectiva notificação.
5.2.2. O recurso será dirigido ao Gestor Municipal, por intermédio da autoridade que aplicou a sanção, a qual poderá
reconsiderar sua decisão, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, ou, nesse caso, a decisão ser proferida dentro do prazo de
05 (cinco) dias úteis, contado do recebimento do recurso, sob pena de responsabilidade.
5.2.3. Na contagem dos prazos estabelecidos neste item, excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o do vencimento, e
considerar-se-ão os dias consecutivos, exceto quando for explicitamente disposto em contrário;
5.2.4. Assegurado o direito à defesa prévia e ao contraditório, e após exaurida a fase recursal, a aplicação da
sanção será formalizada por despacho motivado, cujo extrato deverá ser publicado no Diário Oficial do Município,
devendo constar:
a. A origem e o número do processo em que foi proferido o despacho.
b. O prazo do impedimento para licitar e contratar;
c. O fundamento legal da sanção aplicada; e
d. O nome ou a razão social do punido, com o número de sua inscrição no Cadastro da Receita
Federal.
5.2.5. Após o julgamento do(s) recurso(s), ou transcorrido o prazo sem a sua interposição, a autoridade
competente para aplicação da sanção comunicará imediatamente ao órgão competente que por sua vez providenciará a
imediata inclusão da sanção nos locais competentes.
5.3. Do assentamento em registros
5.3.1. Ficam desobrigadas do dever de publicação no Diário Oficial do Município as sanções aplicadas com
fundamento nos itens Parágrafo Primeiro e Parágrafo Segundo, as quais se formalizam por meio de simples
apostilamento e/ou registro em sistema, na forma do artigo 65, parágrafo 8º, da Lei nº 8.666/93.
5.3.2. Os prazos referidos neste documento só se iniciam e vencem em dia de expediente no órgão ou na entidade.
5.4. Da sujeição a perdas e danos
5.4.1. Independentemente das sanções legais cabíveis, previstas no edital, a Contratada ficará sujeita, ainda, à
composição das perdas e danos causados a CONTRATADA pelo descumprimento das obrigações licitatórias.
PARÁGRAFO SEXTO – DA RESCISÃO
6.1. O presente contrato poderá ser rescindido de pleno direito pelo CONTRATANTE, independentemente de
notificação Judicial da CONTRATADA, nas seguintes hipóteses;
a) infringência de qualquer obrigação ajustada.
b) liquidação amigável ou judicial, concordata ou falência da CONTRATADA.
c) se a CONTRATADA, sem prévia autorização do CONTRATANTE, transferir, caucionar ou
transacionar qualquer direito decorrente deste contrato.
d) os demais mencionados no Artigo 78 da Lei n° 8.666/93.
PARÁGRAFO SÉTIMO - A CONTRATADA, indenizará o CONTRATANTE por todos os prejuízos que esta vier a sofrer
em decorrência da rescisão por inadimplemento de suas obrigações contratuais.
CLÁUSULA NONA – DA TRASMISSÃO DE DOCUMENTOS E DA PUBLICIDADE
9.1. A troca eventual de documentos e cartas entre o CONTRATANTE e a CONTRATADA será feita por meio
de protocolo. Nenhuma outra forma será considerada como prova de entrega de documentos ou cartas.
9.2 Uma vez firmado, o extrato do presente Contrato será publicado pela municipalidade em seu Diário Oficial
Eletrônico-DIOEMS, em cumprimento ao disposto no art. 61, § 1º, da Lei 8.666/93, assim como demais atos que se
façam necessários durante a constância da relação.
CLÁUSULA DÉCIMA – DA FRAUDE E DA CORRUPÇÃO
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I – As partes contratantes 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 período de contratação e de
execução do objeto contratual.
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 na execução de contrato;
b) “prática fraudulenta”: a falsificação ou omissão dos fatos, com o objetivo de influenciar o processo 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 licitador, visando estabelecer preços em níveis artificiais e não-competitivos
durante a fase licitatória;
d) “prática coercitiva”: causar dano ou ameaçar causar dano, direta ou indiretamente, às pessoas ou sua propriedade,
visando afetar a execução do contrato.
e) “prática obstrutiva”: atos cuja intenção seja impedir materialmente o exercício do direito de o organismo financeiro
multilateral promover inspeção.
II - Na hipótese de financiamento, parcial ou integral, 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 para a boa execução de contrato financiado pelo organismo.
III - Considerando os propósitos das condicionantes anteriores, o contratado concorda e autoriza que, na hipótese de o
contrato vir 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
presente contrato.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL
O presente instrumento contratual rege-se pelas disposições expressas na Lei nº 8.666, de 21.06.1993 e suas
alterações posteriores, na Lei nº 8.078, de 11.09.1990 – Código de Defesa do Consumidor, no Código Civil Brasileiro, e
em outras referentes ao objeto, ainda que não explicitadas.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
Ao presente contrato se aplicam as seguintes disposições gerais:
a) Em ocorrendo a rescisão do presente contrato, em razão do inadimplemento de obrigações da
CONTRATADA, esta ficará impedida de participar de novos contratos com o CONTRATANTE, bem como sofrerá as
penalidades previstas no Artigo n° 87 da Lei 8.666/93.
b) A CONTRATADA assume exclusiva e integral responsabilidade pelo cumprimento de todas as
obrigações decorrentes da execução deste contrato, sejam de natureza trabalhista, previdenciária, comercial,
civil, penal ou fiscal, inexistindo solidariedade do CONTRATANTE relativamente a esses encargos, inclusive os
que eventualmente advirem de prejuízos causados a terceiros.
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DAS PARTES INTEGRANTES
As condições estabelecidas no edital do Processo Licitatório e seus anexos assim como na proposta de preços
apresentada pela CONTRATADA e seus eventuais anexos, são partes integrantes deste instrumento,
independentemente de transcrição.
PARÁGRAFO ÚNICO - Serão incorporados a este contrato, mediante termos aditivos quaisquer modificações
que venham a ser necessários durante a sua vigência, decorrentes das obrigações assumidas pelo
CONTRATANTE e CONTRATADA.
CLAUSULA DÉCIMA QUARTA – DA FISCALIZAÇÃO
O contrato será objeto de acompanhamento, controle, fiscalização e avaliação dos Diretores dos departamentos
requerentes da licitação que deu origem a este Termo.
PARAGRAFO PRIMEIRO - A fiscalização da execução do contrato será exercida por servidor credenciado,
independentemente de qualquer outra supervisão, assessoramento e/ou acompanhamento do objeto que venha a ser
determinada pela CONTRATANTE, o seu exclusivo juízo. A fiscalização de que trata este item não exclui, nem reduz a
responsabilidade da CONTRATADA.
PARAGRAFO SEGUNDO - A fiscalização da presente contratação caberá ao Departamento de Engenharia, que
determinará(ão) o que for necessário para regularizar faltas ou defeitos, nos termos do art. 67, da Lei Federal nº
8.666/93 e, na sua falta ou impedimento, por servidor por este indicado.
PARÁGRAFO TERCEIRO - As fiscalizações/inspeções serão documentadas, através de Relatórios elaborados pela
fiscalização e que conterão, no mínimo, os seguintes elementos: data, nome e assinatura dos participantes, assuntos
tratados, decisões e responsabilidades pelas providências a serem tomadas.
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DA SUCESSÃO E FORO
As partes firmam o presente instrumento em 02 (duas) vias (impressas por sistema eletrônico de dados) de igual teor e
forma, na presença das 02(duas) testemunhas abaixo, obrigando-se por si e seus sucessores, ao fiel cumprimento do
que ora ficou ajustado, elegendo para Foro do mesmo a Comarca de Palmas, estado do Paraná, não obstante qualquer
mudança de domicílio da CONTRATADA, que em razão disso é obrigada a manter um representante com plenos
poderes para receber notificações, citação inicial e outras em direito permitidas neste referido foro.

Cel. Domingos Soares-PR _____, em ___ de _____ de 201__
CONTRATANTE
CONTRATADA
Testemunhas:
(assinatura e n° do CPF)
(assinatura e n° do CPF)
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MODELO DE CARTA-CREDENCIAL
Local, __ de ___ de 201__
À Comissão de Licitação
Ref.: Edital de Tomada de Preços nº __/_____
Prezados Senhores,
O abaixo assinado, _________________, carteira de identidade _______________, na qualidade de
responsável legal pela ____________________, vem pela presente informar que o senhor
_______________________, RG ______________, é a pessoa designada por nós para acompanhar a
sessão de abertura e recebimento da documentação de habilitação e propostas de preços, para assinar as
atas e demais documentos, com poderes específicos para ratificar documentos e renunciar prazos
recursais (opcional) a que se referir a licitação em epígrafe.
Atenciosamente,
(nome,RG n° e assinatura do responsável legal)
Obs.: firma reconhecida do responsável legal
MODELO DE DECLARAÇÃO DE RECEBIMENTO DE DOCUMENTOS
Ref.: Edital de Tomada de Preços nº __/_____
O signatário da presente, o senhor (inserir o nome completo), representante legalmente constituído da
proponente (inserir o nome da proponente) , declara que a mesma recebeu toda a documentação e
tomou conhecimento de todas as informações e condições necessárias à execução do objeto da Tomada
de Preços supramencionada.
Local, __ de ___ de 201__.
(nome,RG n° e assinatura do responsável legal)

MODELO DE CAPACIDADE FINANCEIRA
Ref.: Edital de Tomada de Preços nº __/_____
Declaramos que as demonstrações abaixo correspondem à real situação da proponente. Esses índices
foram obtidos no balanço do último exercício social.
Declaramos, ainda, que a qualquer tempo, desde que solicitado pelo licitador, nos comprometemos a
apresentar todos os documentos ou informações que comprovarão as demonstrações.
SÃO AS DEMONSTRAÇÕES:
Tipo de índice
Em reais
Índice
Liquidez geral (LG)
LG = (AC + RLP) / (PC + ELP)
Liquidez corrente (LC)
LC = AC / PC
Endividamento (E)
E = (PC + ELP)/(AC+RLP+AP)
AC - ativo circulante;
RLP - realizável a longo prazo;
AP - ativo permanente;
ELP - exigível a longo prazo.
PC - passivo circulante;
OBS: Os índices deverão ser apresentados com 2 (duas) casas decimais, desprezando-se as demais.
Local, __ de ___ de 201__.
Representante legal (Nome, RG e assinatura)
Contador(nome, CRC e assinatura)
MODELO DE DECLARAÇÃO DE SUJEIÇÃO AO EDITAL E INEXISTÊNCIA DE FATOS
SUPERVENIENTES IMPEDITIVOS DA HABILITAÇÃO
Ref.: Edital de Tomada de Preços nº __/_____
O signatário da presente, em nome da proponente (inserir o nome da proponente), declara,
expressamente, que se sujeita às condições estabelecidas no edital de Tomada de Preços e respectivos
modelos, adendos, anexos e documentos e que acatará integralmente qualquer decisão que venha a ser
tomada pelo licitador.
Declara, ainda, para todos os fins de direito, a inexistência de fatos supervenientes impeditivos da
qualificação ou que comprometam a idoneidade da proponente nos termos do Artigo 32, parágrafo 2º, e
Artigo 97 da Lei 8.666, de 21 de junho de 1993, e suas alterações, e que está ciente da obrigatoriedade de
declarar ocorrências posteriores.
Local, __ de ___ de 201__.
(nome, RG n° e assinatura do responsável legal)
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MODELO DE PROPOSTA DE PREÇOS
(razão social, endereço, telefone, “fac-simile” e CNPJ/MF)
Local, __ de ___ de 201__.
À Comissão de Licitação
Ref.: Edital de Tomada de Preços nº __/___
Prezados Senhores,
Apresentamos e submetemos à vossa apreciação nossa proposta de preços, relativa à execução de
_____________________, da licitação em epígrafe.
O preço unitário proposto para execução dos serviços objeto da licitação supramencionada é de R$
0,00(reais) mensais que totalizam para toda a contratação R$ 0,00(reais).
O prazo de execução do objeto é de 12(doze) meses contados a partir da assinatura do Contrato.
O prazo de validade da proposta de preços é de 00(extenso) dias a partir da data limite estabelecida para o
recebimento das propostas (envelopes n° 1 e n° 2) pela Comissão de Licitação.
Atenciosamente,
(nome, RG n° e assinatura do responsável legal)
MODELO DE DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE
Ref.
: Edital de Tomada de Preços nº __/___
Objeto : (inserir o nome da obra , local, rua, número, cidade e outros)
O signatário da presente, o senhor (inserir o nome completo), representante legalmente constituído
da proponente (inserir o nome da proponente), declara sob as penas da Lei, que a mesma está
estabelecida sob o regime legal de microempresa ou empresa de pequeno porte, conforme conceito legal
e fiscal de nosso ordenamento pátrio, podendo Usufruir os benefícios da Lei Complementar nº 123/06.
Local, __ de ___ de 201__.
(nome, RG n° e assinatura do responsável legal)
MODELO DA DECLARAÇÃO DE TRABALHADOR MENOR DE IDADE
Ref.
: Edital de Tomada de Preços nº __/___
Objeto : (descrição resumida do objeto)
O signatário da presente, o senhor (inserir o nome completo), representante legalmente constituído da
proponente (inserir o nome da proponente) declara, sob as penas da Lei, que não mantém em seu quadro
de pessoal menores de 18 (dezoito) anos em horário noturno de trabalho ou em serviços perigosos ou
insalubres, não mantendo ainda, em qualquer trabalho, menores de 16 (dezesseis) anos, salvo na condição
de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos .
Local, __ de ___ de 201__.
(nome, RG n° e assinatura do responsável legal)

